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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa a contribuir com reflexões sobre o desenvolvimento da 

competência intercultural no ensino das línguas estrangeiras. O corpus para a 

análise constituiu-se na observação do comportamento linguístico de um grupo de 

alunos adultos de aulas de inglês como língua estrangeira (LE) no período de 12 

meses. O conteúdo programático foi especialmente elaborado para que ocorressem 

dinâmicas que propiciassem a interação dos sujeitos envolvidos – a saber, a 

professora como pesquisadora e os alunos enquanto grupo participante, – com a 

finalidade de analisar as habilidades interculturais dos alunos, dentro dos 

pressupostos da metodologia da pesquisa-ação. Foram apresentadas aos alunos 

realidades interculturais provenientes de países do Ocidente, além de ênfase no 

pensamento multicultural. A técnica adotada para a apresentação de realidades 

interculturais distintas serviu-se de material autêntico, cujo critério de seleção foram 

temas relacionados à política, à economia e ao pensamento criativo. O resultado da 

observação do comportamento linguístico dos alunos trouxe subcategorias como a 

generalização, que foi analisada tendo como parâmetro o ensino de língua 

estrangeira enquanto terceiro espaço de enunciação. 

 

Palavras-chave: Ensino de inglês como língua estrangeira. Ensino comunicativo. 

Habilidade intercultural.  Material autêntico.  Terceiro espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aims at adding some considerations on the development of intercultural 

competence in teaching English as a foreign language teaching (TEFL). The corpus 

under analysis has consisted of the observation of a group of adult students´ 

linguistical behavior in English as a foreign language classes within a 12 months´ 

period of time. The programme content has been elaborated in such a way that 

dynamic activities should take place and provide the subjects´ interaction, that is, the 

researcher and teacher on one side and the students, on the other side, as the 

participant group. The purpose has been to analyze students´ intercultural abilities on 

the basis of research-action methodology. Intercultural pieces of reality from Western 

countries, as well as the emphasis on multicultural thought, have been presented to 

the students. The technique adopted to introduce distinct intercultural pieces of 

reality has used authentic material and the criterion has involved themes related to 

politics, economics and creative thinking. Observation of the students´ linguistical 

behavior has resulted in subcategories such as generalization, which has been 

analyzed under the parameter of foreign language teaching as the third space. 

 

 

Key-words: Teaching English as a Foreign Language (TEFL). Communicative 

Language Teaching (CLT).  Intercultural ability.  Authentic material.  Third space. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Quando um aluno inicia os estudos de uma L2 já adulto, a exemplo do que 

ocorre em outras faixas etárias, ele não raro lança mão da língua materna para 

auxiliar seu aprendizado naquela língua estrangeira. Essa utilização de L1 no 

aprendizado da língua de chegada certamente tem suas vantagens. Porém, uma 

das armadilhas que o aprendiz pode incorrer é a de, por exemplo, fazer uso literal na 

transferência de frases e expressões. 

 Como exemplo, apresenta-se a aluna de nível básico no estudo de inglês 

como LE. Ao participar de uma aula sobre telephone conversation (“conversa 

telefônica”), ela procurava trazer sentido para a sentença usada em inglês quando 

se atende um chamado telefônico. Sua reação foi: “Mas não se diz „-Falando!‟ 

quando atendemos ao telefone!” 

 Nesse caso, a transposição direta de uma expressão em L2 (“Speaking!”) 

teria gerado a confusão da aluna. A prática do professor de língua estrangeira 

certamente adicionará muitos outros exemplos a esse tipo de experiência. 

 Krashen (2009), teórico da aquisição linguística (2009), aponta para a 

necessidade de maior exposição ao universo da língua de chegada para que o aluno 

seja capaz de realizar a passagem de uma língua a outra adequadamente, incluindo 

nesse raciocínio o que ele chama de “período de silêncio”. Esse espaço de tempo, 

que ocorreria notadamente no aprendizado da criança, seria entremeado por 

verdadeiros silêncios, onde haveria apenas a absorção do que está sendo dito, sem 

nenhuma produção verbalizada. 

 Assim sendo, quando se trata de aquisição linguística, um dos processos que 

evitariam a transposição  direta seria o tempo de exposição à língua de chegada. 

Mas a duração a que o aluno é exposto à língua de chegada seria suficiente para 

diminuir a “estranheza” que ele experimenta ao longo do processo de 

aprendizagem? 

 A exposição do aluno a uma  língua diferente parece necessitar, além do já 

exposto, também uma mudança de perspectiva por parte do aluno. Essa mudança 

de perspectiva, por outro lado, aparentemente está relacionada não apenas ao 

aspecto da estrutura da língua, cujo estudo tem como objetivo a aquisição e 

proficiência, mas igualmente estaria relacionada ao aspecto cultural, relativo aos 
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costumes, hábitos e estilos de vida com que se toma contato quando áreas da 

cultura da língua de chegada são apresentadas. Esportes, lazer, ações quotidianas 

em casa e na escola, dieta alimentar, relacionamentos familiares e sociais, trabalho, 

são aspectos que o aluno pode se deparar ao comparar duas culturas. 

 O ensino de língua estrangeira é um terreno propício a que esse tipo de 

reação – a de achar o estranho familiar e o familiar, estranho – ocorra. 

 Quando essa estranheza encontra resistência por parte do aluno e assume 

um caráter mais cristalizado, o professor terá de lidar com a presença da estereotipia 

cultural em sala de aula. 

 O choque entre culturas poderia ter o seu efeito diminuído, quando se trata de 

alunos com vivência no exterior. O objetivo desta dissertação constituiu-se em 

verificar a procedência dessa assertiva. Quais as reações possíveis de um grupo 

constituído por alunos de LE com vivência no exterior ao serem apresentados a uma 

outra cultura através de material autêntico, semelhante a uma experiência in loco? 

 Para esse exame, foram efetuadas observações de aulas de alunos com 

proficiência avançada na língua e com vivência em outras culturas. A fim de 

promover um ambiente o mais próximo possível de uma situação real, utilizou-se 

material autêntico. Para ampliar tal efeito, foram utilizados vídeos e atividades 

correlatas, especialmente elaboradas para efetuar a comparação entre a cultura 

materna e a cultura apresentada. 

 O choque cultural observado no decorrer da exibição desse material, bem 

como a dualidade  estabelecida entre as reações cognitiva e  emocional dos alunos 

constituíram-se em  objetos de reflexão deste trabalho. 

 Assim, a pesquisa estruturou-se da seguinte forma: 

 O Capítulo I aborda os temas da Cultura e do Interculturalismo tais como 

relacionados ao ensino de língua estrangeira (LE) e ressaltando elementos como o 

etnocentrismo e a descentralização, através dos autores Michael Byram (1994, 

1998, 2000, 2002, 2009) e Claire Kramsch (1998, 2001, 2004). O Capítulo I também 

discorre sobre a estrutura programática mínima de um curso de LE cujo objetivo 

seja, juntamente com a aquisição linguística, o desenvolvimento da competência 

intercultural do aluno. 

 O Capítulo 2 apresenta a Fundamentação Teórica que ofereceu subsídios 

para que a dissertação fosse elaborada, procurando explorar a relação entre língua 

e cultura por meio de revisão bibliográfica. Utilizando-se do binômio “la langue” e “la 
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parole” tal como proposto inicialmente por Saussure1, apresentam-se leituras de 

autores estruturalistas e pós-estruturalistas desse binômio, até o surgimento dos 

princípios da Abordagem Comunicativa com Dell Hymes2. 

 O Capítulo 3 explora os papéis do professor, do aluno e das atividades 

didáticas como propiciadores do desenvolvimento da competência intercultural no 

ensino de língua estrangeira. 

 O Capítulo 4 aborda a metodologia da Pesquisa-Ação, tal como desenvolvida 

por Michel Thiollent (2009) e utilizada nas observações de aulas, bem como a teoria 

de ensino da Pedagogia do Pós-Método com B. Kumaravadivelu (2001), que 

serviram de pedra angular para este trabalho. Esse Capítulo também descreve a 

concepção e a organização desta pesquisa, explicando o uso de material autêntico e 

a elaboração da estrutura e do conteúdo programático do curso que serviu de base 

para a observação das aulas. 

 O Capítulo 5 descreve a dinâmica das aulas com o uso de material autêntico, 

assim como as reações observadas. Nota-se que, no início, a participação dos 

alunos era hesitante, mas foi tornando-se mais expressiva à medida que o curso 

progredia. O Capítulo de Observações traz o registro dessa evolução, ao mesmo 

tempo que realiza uma análise com base nos autores estudados previamente. 

 Por fim, as Considerações Finais procuram realizar a triangulação entre o 

resultado obtido nas observações de aulas e a teoria, através dos conceitos de 

estereotipia e do terceiro espaço de enunciação com A. Pennycook (2012), H. 

Bhabha (2007), C. Kramsch (2001) e M. Byram (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 SAUSSURE 1916, apud STAUB, 1991, p.11 

2
 JONHSTONE; MARCELLINO, 2010. 
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CAPÍTULO I 

CULTURA  E  INTERCULTURALISMO 

 

 

 A Abordagem Comunicativa trouxe para o ensino das línguas estrangeiras o 

desenvolvimento da competência comunicativa; mas o que dizer da competência 

intercultural? 

 A estratégia da análise comparativa é muito abordada pelos estudiosos da 

interculturalidade nos dias de hoje. Como poderá abordá-la o professor? E ainda 

mais: as escolas de língua estrangeira estarão preparando os professores para 

abordarem o tema da interculturalidade? O professor,  entendido como “mediador 

cultural” pela Abordagem Comunicativa, estaria pronto para lidar com as 

prerrogativas da interculturalidade do século XXI? 

 A linguista C. Kramsch (2004), estudiosa da interculturalidade, pondera que 

não é possível que se aborde o tema da interculturalidade sem levar em conta a 

presença de conflito. Para Kramsch, o conflito deve ser esperado como algo 

passível de acontecer, e o professor, preparado para lidar com as nuances trazidas 

pelo conhecimento de outra cultura através do estudo de uma língua estrangeira. 

 Guilherme (2000, p. 297), pesquisadora de educação intercultural na 

Universidade de Coimbra, definiu a interculturalidade como a “habilidade de interagir 

de maneira efetiva com pessoas provenientes de culturas outras que as nossas”3. 

Em trabalho com Glaser e Garcia (1987, apud BYRAM, 2008, p. 193), Guilherme 

pontua que tal definição “não exclui o conflito potencial entre interesses divergentes 

no momento de sua aplicação”4. As autoras mencionam o PISA – Programme for 

International Student Assessment (Programa Internacional para a Avaliação 

Estudantil) como tendo destacado em seu critério de avaliação a “habilidade de 

interagir em grupos heterogêneos” 5  como uma das três competências mais 

importantes aplicadas por aquele programa em normas de educação internacional. 

Observando que embora a dinâmica de grupo e a análise de indivíduos em interação 

sejam importantes instrumentos para a obtenção de explicações sobre a experiência 

                                                           
3
 The ability to interact effectively with people from cultures that we recognize as different from ours.   

  (Esta tradução e as que seguem são de responsabilidade da pesquisadora.)   
4
 It does not exclude potential conflict between colliding interests at the moment of application. 

5
 PISA singles out the „ability to interact in heterogeneous groups‟ from its three key competences. 
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intercultural, as autoras ponderam sobre a impossibilidade de se excluir os próprios 

valores, crenças e convicções quando se busca a troca intercultural e questionam o 

fato de se não seria o caso de trazer essas convicções e valores para um debate 

aberto e sujeitá-los ao escrutínio do Outro,  advindo de uma perspectiva diversa da 

nossa . 

 A exploração do tema da interculturalidade leva à discussão de que apenas o 

conhecimento linguístico, em uma era de globalização, não é suficiente; o aluno 

estaria sendo chamado a desenvolver a capacidade de interagir com outras culturas. 

O linguista e teórico da interculturalidade Michael Byram6 observa que o conteúdo 

das aulas e o olhar do professor deveriam contemplar a necessidade de prover ao 

aluno um “terceiro espaço” onde ele pudesse desenvolver a capacidade para 

interagir com a cultura-alvo. O aluno poderá alcançar proficiência linguística, mas 

pode não ter proficiência intercultural, ou seja, não ter instrumentos adequados para 

lidar com culturas diferentes das da sua. 

 Seria então necessário que o aluno desenvolvesse uma “conscientização 

cultural” (“cultural awareness”), ou a percepção de que o mundo pode ser 

apreendido através de diferentes perspectivas7. 

 Um aspecto importante da conscientização cultural é a capacidade de 

reflexão. O desenvolvimento da conscientização cultural possibilitaria à postura 

etnocêntrica um desenvolvimento em direção à relativização. Tradicionalmente, esse 

problema é abordado de duas maneiras. Uma possibilidade de discutir a 

conscientização cultural seria através das representações culturais e do conceito de 

relativização cultural; uma outra maneira seria pelo estudo dos comportamentos 

estereotipados e do preconceito cultural8. 

 O comportamento etnocêntrico pode ser definido como “membros de uma 

nacionalidade que consideram sua própria sociedade e cultura como o centro do 

mundo, mais importante e superior às outras sociedades e culturas”9 10. 

 A noção de estereótipo estaria ligada à “visão de um indivíduo ou de um 

grupo de pessoas baseada em assertivas comuns, que podem não ser o resultado 

                                                           
6
BYRAM, 2009, p. 71. 

7
Ibid, 2009, p. 71. 

8
Id., 2000, p. 233. 

9
 Ethnocentrism involves members of one nationality vieweing their own society and culture at 

thecentre of the   world and seeing them as more important than and superior to others. 
10

Id., 2000, p. 575. 
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do conhecimento direto e pessoal dessas pessoas. Os estereótipos agem como 

filtros sobre outras pessoas, seu modo de vida, traços culturais e valores”11 12. 

 Os questionamentos inicialmente apontados levam a outro, de se o professor 

deve necessariamente ter conhecimento amplo e generalista a respeito de várias 

disciplinas do conhecimento humano a fim de ministrar aulas de LE com vistas ao 

desenvolvimento da interculturalidade. Nesse caso, o mestre enquanto mediador de 

culturas deveria ter conhecimentos em várias áreas, a fim de fornecer ao aluno um 

curso cujo conteúdo abordasse vários  âmbitos do conhecimento humano,  para 

assim propiciar um terreno fértil para o entendimento da interculturalidade. 

 Seria essa tarefa possível? O professor de língua estrangeira deveria ser um 

expert também em Geografia, História, Economia, Política, Sociologia, Psicologia? 

Fosse esse o caso, como escapar da superficialidade na empreitada de oferecer um 

curso com tamanha variedade de assuntos? 

. Procurando trazer soluções para esse e outros problemas da abordagem 

intercultural, Byram 13 sugere um conteúdo mínimo de curso envolvendo 

competências interculturais. Os seguintes estágios deveriam ser observados: 

 

 primeiro estágio: redução da cultura alheia para o código próprio, ou posição 

etnocêntrica; 

 segundo estágio: entrada do código cultural alheio e a resultante de tal 

processo, que é a busca de tornar-se o outro (itálico da pesquisadora); 

 terceiro estágio: descentralização dos códigos culturais, do próprio e do             

outro; conscientização do caráter relativo da cultura; 

 quarto estágio: criação de símbolos que favoreçam a mediação entre as             

culturas, símbolos unificadores que permitam a transferência de uma cultura a 

outra, ao mesmo tempo em que situem o indivíduo com relação a esses 

códigos14. 

                                                           
11

 A stereotype is a view of an individual or a group of people held by others based on commonly held 
assumptions that may not be the result of direct, personal knowledge of those people. Stereotypes 
can act as filters through which we view other people, their way of life, cultural traits, values and so on. 
12

Ibid., p. 574 
13

Id., 1994, p. 66 
14

 A first stage, the reduction of the other to one´s own code: an ethnocentric position; a second stage, 
the entry into the cultural code of the other: the implication being to become the other; decentring in 
relationship to cultural codes, one´s own and that of the other; awareness of their culturally relative 
character; the search for the creation of symbols which will permit the learner to move into one code 
and into the other and situate him/herself in relationship to these codes. 
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          Tais estágios não poderiam ser compreendidos de maneira linear ou 

determinista, tal como se houvesse uma “progressão dita natural”15 numa suposta 

evolução do aluno (CLANET, 1990, p. 123, apud BYRAM, 1994, p. 66). Porém, a 

argumentação de Byram é a de que essa estruturação do estudo intercultural em 

cursos de língua estrangeira poderia servir de modelo para posteriores teorizações 

quanto ao estudo da língua estrangeira em consonância com o desenvolvimento da 

competência intercultural. 

 Assim, para Byram (1994, p. 69), os objetivos de um curso voltado ao  

desenvolvimento das aptidões interculturais seriam os seguintes: 

 

 oferecer habilidades culturais e linguísticas necessárias para uma     

comunicação bem-sucedida com pessoas de história e educação 

equivalentes em um país estrangeiro; 

 permitir ao aluno entender referências culturais, ao mesmo tempo em 

que oferecesse subsídios que o tornassem capaz de flexibilidade e 

adaptação cultural; e 

 mostrar maneiras de comparar analiticamente as culturas envolvidas16. 

 

 Note-se, a partir da explanação acima, que a estratégia utilizada em sala de 

aula seria a priorização da comparação entre culturas. 

 Uma ressalva possível com relação à estruturação de um curso de LE com 

vistas ao desenvolvimento da competência intercultural seria, no entanto, a 

consideração do elemento do conflito, conforme mencionado anteriormente. 

 Ao trazer uma análise a respeito desse aspecto, Terry Eagleton, filósofo e 

crítico literário, faz comentários sobre algumas definições de cultura. Eagleton cita o 

antropólogo britânico do início do século XX, E.B. Tylor. Conforme esse autor, 

a cultura é um complexo de valores, costumes, crenças e práticas que 
constituem o modo de vida de um grupo específico. Ela inclui conhecimento, 
crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos 

                                                           
15

 Progress through these stages can be delayed or even halted, can take a longer or shorter period. 
16

 What should the content be? It should provide learners with the content knowledge and linguistic 
and cultural skills which they need to communicate successfully with someone of equivalent 
background and education in the foreign country. They need to understand cultural allusions and to be 
able to adapt their behavior appropriately. The methodology should be comparative whatever the 
level. Some aspects might be treated more analytically at an advanced level. 
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adquiridos pelo ser humano como um membro da sociedade      
(EAGLETON, 2003, p. 55). 
 

 Eagleton cita igualmente Williams (2000, p. 19), para quem a cultura seria  

expressão dos seguintes fatores: 

 

 uma disposição mental individual; 

 um estado de desenvolvimento intelectual de uma sociedade; 

 as artes; 

 o modo de vida de um grupo de pessoas. 

  

 A crítica feita por Eagleton17 a tais definições é a de que o conceito de cultura 

abrangeria “tudo o que não é geneticamente transmissível”. O autor considera as 

definições excessivamente abrangentes e vê o risco da criação de um “sujeito 

universal”, estando nesse caso o conceito de cultura representando o papel, por ele 

considerado ilusório, de superar os particularismos de um modo completamente 

inclusivo. Eagleton considera os conceitos de Tylor e Williams sobre cultura 

generalistas. 

 Na continuidade de seu arrazoado, Eagleton 18 invoca o conceito de 

“imaginação” para abordar de forma crítica a noção de “sujeito universal”. Ele 

argumenta que  

 

A imaginação é a faculdade pela qual alguém pode empatizar com os 
outros. Mas isso deixa não resolvida a questão sobre onde você, em 
contraposição a eles, está realmente situado. Essa capacidade quase divina 
pareceria ser ao mesmo tempo tudo e nada, estar em toda parte e em lugar 
nenhum. A imaginação, assim,  centra e descentra ao mesmo tempo, 
conferindo a você uma autoridade universal. 

 

 Porém Byram19, ao abordar o uso da imaginação para o desenvolvimento das 

habilidades interculturais, faz a seguinte argumentação: 

 

 Colocar-se no lugar do outro envolve um bocado de imaginação. Porém, 
„imaginação‟ não significa sugerir: „Imagine que você é um ...‟; pois esse tipo 
de imaginação produziria um processo descritivo ao invés de um processo 
empático

20
.  

 

                                                           
17

EAGLETON, 2003, p. 55, passim., 
18

Ibid., 2003, p. 60 
19

BYRAM, 1994, p. 29 
20

 Clearly to put oneself in someone else´s shoes does require imagination. However, „imagination‟ 
does not necessarily mean questions as „Imagine you  are a …‟. This kind of „imagining‟ is criticized for 
producing descriptive rather than empathetic processes.  
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 Byram continua para dizer que a imaginação pode ser usada como um 

aprendizado intercultural, através do qual o aluno entreveria a possibilidade de se 

imaginar em contextos culturais diferentes. A fim de que tal processo fosse 

executado, seria desejável que os alunos recebessem informações especialmente 

elaboradas a respeito de outra cultura, para que com esse “cenário” eles pudessem 

reconhecer a si mesmos e refletir sobre semelhanças e diferenças. 

 Ou seja, no dia-a-dia do ensino de línguas estrangeiras, a “imaginação” tal 

como proposta por Byram21 apresenta-se como uma ferramenta passível de ser 

utilizada por professores, através da qual o aluno situar-se-ia em um contexto 

intercultural – um “terceiro espaço” – de maneira a tornar possível a relativização de 

suas crenças e atitudes. Tal cenário daria ao aluno condições para que ele 

exercesse a alteridade de maneira dinâmica. 

 A imaginação na abordagem intercultural também pode ser entendida como a 

criação de um terceiro espaço no ambiente e ensino. O terceiro espaço enquanto 

conceito relacionado às condições necessárias para a negociação de significados na 

aprendizagem da língua estrangeira será discutido no capítulo das Considerações 

Finais. 

 Ao trazer subsídios para a discussão entre natureza e cultura Kramsch 22 

aponta para a existência de duas camadas combinadas: a camada social ou 

sincrônica e a camada histórica ou diacrônica. Ambas fariam a composição do 

contexto sociocultural, presente nos estudos linguísticos. 

 Kramsch considera a existência de um efeito hegemônico das culturas 

dominantes e a autoridade que essas culturas carregam ao representarem-se e ao 

dirigirem-se ao Outro. Ela chama a atenção para a necessidade de questionamento 

de nossas próprias bases intelectuais, quando reflete que toda assunção está 

sempre social e historicamente contextualizada. Nesse sentido, o estudo linguístico 

é sempre uma atividade cultural, ou seja, historicamente determinada. 

 Ao levar essas premissas em consideração, Kramsch levanta a questão da 

representatividade. 

 

 quem tem o direito de falar por quem? 

                                                           
21

Ibid., 1994, p. 29 
22

 KRAMSCH, 1998, passim 
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 quem tem a autoridade de selecionar o que é representativo em uma dada 
cultura, aquele que é de fora e observa e estuda uma dada cultura, ou    
aquele que é de dentro e a vive e a experiência? 

 de acordo com quais critérios uma dada característica cultural pode ser 
tida como representativa daquela cultura? 

 

 Ao realizar tais perguntas, Kramsch23  está fazendo um questionamento sobre 

a legitimidade de representação de um povo, uma nação, uma cultura. Como foi 

dito anteriormente, em Kramsch a noção não tão idílica de intercultura enquanto algo 

compartilhado aparece claramente, pois que está implícita a ideia de conflito. De 

fato, havendo objetivos plurais e múltiplas identidades em sociedades multiculturais 

e multilinguais, a autora questiona o fato de se essas comunidades plurais serão 

bem-recebidas no que é por ela denominado “um mundo crescentemente xenofóbico 

e intolerante”24 25. 

 A legitimidade de representação por uma cultura dominante em nome de uma 

cultura dominada é abordada por Bhabha (2007), quando ele discorre sobre a 

representação da alteridade no discurso pós-colonial. Esse assunto será discutido 

de forma mais extensa no capítulo de análise. 

 A estereotipia também é objeto de pesquisa de Alastair Pennycook. Em 

trabalho de 2012, o teórico apresenta uma leitura pós-estruturalista da 

performatividade, abordando aspectos fixos e fluidos na representação da alteridade 

de falantes multiculturais.  

 Em sala de aula, o preconceito cultural pode aparecer sob a vestimenta  de 

arraigamento no primeiro estágio proposto por Byram, qual seja, o do etnocentrismo 

cultural. 

 O estudo do preconceito cultural em sala de aula ganha relevância quando se 

reflete sobre a formação do professor quando esse tipo de comportamento por parte 

do aluno se torna presente em sala de aula. 

 Conforme pontua Kramsch 26, “o campo da socialização da linguagem nasceu 

da Antropologia Linguística. O foco não é o modo pelo qual os sistemas simbólicos 

                                                           
23

KRAMSCH, 1998, passim 
24

 In multicultural and multilingual societies there can be only plural goals and manifold identities into 
which persons become quite variously socialized, and what, if in that increasingly xenophobic and 
intolerante wider world, the community is not exactly standing there at the finishing line with open 
arms?   
25

 Id., 2002, p.13 
26

 Id., 2004, p.19 
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são adquiridos, mas a maneira com que as práticas de linguagem são organizadas 

pelos membros da comunidade de usuários daquela língua” 27. 

 A assertiva acima serviu de inspiração para este trabalho, na medida em que 

buscaram-se exemplos na observação de aulas para reflexões a respeito dos 

princípios da interculturalidade aplicados de maneira integrada com a competência 

linguística. 

 Com relação a tal integração, o teórico B. Kumaravadivelu28, ao abordar a 

pedagogia do pós-método em trabalho de 2001, observa que “toda pedagogia é 

local”29. O teórico pontua que a abordagem comunicativa deve ser contextualizada 

localmente, sob pena de recair em um “etnocentrismo ingênuo”30. Kumaravadivelu 

fornece exemplos da Abordagem Comunicativa que falharam na iniciativa de sua 

aplicação porque não levaram em conta as experiências vividas do local onde 

estava sendo aplicada . 

 Dado o caráter hegemônico da língua inglesa no Brasil, como de resto em 

muitos países no mundo, é parte do quotidiano do professor de línguas o contato 

com alunos que professam uma admiração pela sociedade norte-americana. Esse 

aspecto esteve presente no comportamento de um aluno do grupo observado, 

designado por “Número Um”, sendo analisado dentro dos parâmetros do conceito do 

“terceiro espaço de enunciação”, através de Bhabha (2007), Kramsch (2001) e 

Hanna (2014). 

 Os conceitos desenvolvidos nesta dissertação tiveram por base os estudiosos 

da interculturalidade  Michael Byram (1994, 1998, 2000, 2009), Claire Kramsch 

(1998, 2001, 2004), Alastair Pennycook (2012) e Stuart Hall (1992, 2006) para a 

realização da observação de aulas de inglês como LE em território de L1. A 

finalidade foi a ilustração dos conceitos estudados, na intenção de aprofundá-los 

através da observação dos fenômenos sociais tais como apresentados na dinâmica 

de sala de aula.  

                                                           
27

 The field of language socialization, was born out of linguistic anthropology. The focus is not on the 
way symbolic systems are acquired, but on the way language practices are organized within members 
of a community of language users.  
28

KUMARAVADIVELU, 2001, p. 539, passim. 
29

 All pedagogy, like all politics, is local. 
30

“ Our choice of communicative language teaching as a goal was possibly a sort of naïve 
ethnocentrism prompted by the thought that what is good for Europe or the USA had to be good for 
KwaZulu.”  (CHICK, 1996, apud KUMARAVADIVELU, 2001, p. 539). 
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 O próximo capítulo realizará uma explanação a respeito dos principais 

teóricos e estudiosos das áreas mencionadas, que serviram de fundamentação para 

este trabalho. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Quando Bronislaw Malinowski (1884-1942), antropólogo de origem polonesa, 

publicou  “Argonautas do Pacífico Ocidental” em 1922, ele revolucionou a forma 

como a Antropologia estava sendo realizada. Viajando para a ilha Trobriand,   na 

costa oriental da Nova Guiné, ele colheu dados in loco entre os povos trobriandeses, 

quando até então antropólogos e cientistas faziam uso de informantes que lhes 

forneciam dados à distância, uma forma dita “segura” de realizar estudos 

antropológicos. Com essa iniciativa, Malinowski emprestava ao relato etnográfico um 

novo olhar, possibilitando voz às comunidades estudadas. 

 Na  Linguística, o teuto-americano Franz Boas (1858-1942) foi o responsável 

pelo desenvolvimento de uma forma de pensar a linguagem que a coloca em 

consonância com os costumes de um povo, ao invés de pensar a língua como 

fenômeno em si, descolado da cultura que a originou. Boas publicou, em 1911, 

Language and Thought  (Linguagem e Pensamento), um estudo etnográfico sobre 

as línguas dos índios americanos. Com essa investigação, Boas realizava “um 

rompimento com as ideias filosóficas tradicionais e abria caminho em direção às 

novas áreas de estudo das relações entre língua e pensamento” (HANNA, 2012, p. 

20). 

 A participação do pesquisador em seu objeto de estudo encontrou 

ressonância nesta dissertação, cuja proposta consistiu na observação de aulas com  

a participação da autora, que é também professora da turma com que este trabalho 

foi realizado. Através da técnica da comparação e do contraste entre culturas, tal 

como preconizada por Byram (1994, p. 43), o objetivo constituiu-se na observação 

de enunciados linguísticos que revelassem etnocentrismo ou descentralismo com 

relação a outras sociedades. A análise linguística buscava traços reveladores de 

aspectos relativos à interculturalidade, na comparação e no contraste entre a cultura 

brasileira e as culturas apresentadas. 

 Conforme pontua Byram (1994, p. 15), o objetivo de um estudo intercultural é 

sempre o de “desenvolver a capacidade de compreensão dos alunos com referência 

a si mesmos e ao seu estilo de vida31”. 

                                                           
31

 To develop pupils´ understanding of themselves and their own culture.  
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 Nesse sentido, um dos objetivos deste trabalho foi o de trazer uma 

compreensão ampliada com referência à representação dos alunos sobre a própria 

cultura se comparada com as demais culturas. Outro aspecto observado 

relacionava-se à associação entre a competência linguística e a competência 

intercultural, procurando responder ao questionamento de como a competência 

linguística está ligada à competência intercultural, ou seja, avaliar se a proficiência 

do aluno na língua estrangeira reflete-se em sua competência intercultural, ou, ao 

contrário, se o aluno tiver pouco conhecimento da língua estudada, se isso 

significaria fraco desenvolvimento de sua competência intercultural.  

 

 

2.1 Língua como Sistema Imanente, Língua como Sistema Empírico 
 

 

 Com a finalidade de efetuar uma revisão bibliográfica a respeito dos 

estudiosos que primeiro se debruçaram sobre a relação entre língua e cultura, esta 

dissertação contou com os trabalhos de Augostinus Staub, pesquisador da área. 

Nos estudos que realizou, o linguista destaca pensadores e teóricos da Linguística, 

quais sejam, F. de Saussure, Franz Boas, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Karl 

Bühler e Dell Hymes. A trajetória dos primeiros mestres será de suma importância 

neste estudo, uma vez que revela o caminho percorrido pelo pensamento na área da 

Linguística com relação ao papel desempenhado pela linguagem quando referida à 

cultura de um povo. 

 Tendo efetuado o que o pesquisador denominou de “pesquisa bibliográfica 

intensa”, Staub (1991, p. 11) reconhece que “o estudo da linguagem assumiu, ao 

longo do tempo, diversas formas entre os pensadores da área da Linguística”.  O 

autor considera que uma das discussões mais acirradas entre os autores seja a 

diferença entre “la langue” e “la parole”, tal como sugerida por F. de Saussure, ao 

introduzir essa dicotomia de forma sistematizada, em Cours de Linguistique 

Générale, de 1916. 

 Saussure teria visto em “la langue” um sistema total de signos que serviriam 

de meio de comunicação para os membros de uma comunidades linguística. Já “la 

parole” seria um ato individual que refletiria  “la langue”, considerado um sistema 

compartilhado, ou social. Para Saussure, “la langue” aplicava-se ao estudo abstrato 
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da linguagem, ao passo que “la parole” trataria da Linguística enquanto histórica e  

diacrônica. 

 O binômio “la langue” e “la parole” encontra campo para discussão ainda hoje, 

com autores defendendo a aplicação prática desses conceitos em contextos 

diversos. Por exemplo, uma das aplicações de  “la parole” seria em termos de 

linguagem silenciosa, tal como refletida nos gestos e na postura. 

 Para Franz Boas, “la parole” assumiu proeminência;  o eminente linguista 

passou a destacar que o essencial era a língua aplicada ao invés da ênfase em 

conceitos ditos intrínsecos. Essa abordagem tornou F. Boas pioneiro em associar o 

estudo da Linguística à cultura de um povo. De fato, Boas realizava pesquisa 

etnográfica entre os povos Kwakiutl na ilha Vancouver antes mesmo de Bronislaw 

Malinovski iniciar os seus estudos etnográficos junto aos trobriandeses (STOCKING, 

2004, p. 111 apud SANTOS, 2013, p. 97). 

 Já Edward Sapir ofereceu um conjunto de relações em que o entendimento 

do componente essencial da gramática consistia numa série de funções localizadas 

na mente humana. Uma análise linguística, na opinião de E. Sapir, deveria 

desvendar o conhecimento consciente e inconsciente do falante concernente às 

sentenças e construções da língua que fala. Sapir também teria lançado um apelo 

aos linguistas para que considerassem as áreas da Antropologia e Sociologia como 

adjutórias da Linguística. 

 Nesse sentido, Staub (1997, p. 65) sugere que o estruturalismo de E. Sapir 

vai além do estruturalismo de Saussure, na medida em que Sapir incorpora a análise 

da cultura à análise da linguagem e realiza uma avaliação material e espiritual do 

povo que fala aquela língua. 

 Para  Leonard Bloomfield, o estudo da Linguística teria como foco “la langue”. 

Considerado por muitos estudiosos como o fundador da linguística estruturalista 

norte-americana, para ele a língua de uma comunidade deveria ser encarada como 

um sistema de signos a ser colecionado, descrito, classificado e analisado. Com 

Bloomfield, a Linguística passou a assumir uma forma taxonômica. O processo 

linguístico na mente, ele o considera inobservável. Assim como Saussure,  

Bloomfield visualizaria a Linguística como uma ciência imanente. 

 Staub (1991, p. 70) também cita Karl Bühler, linguista e psicólogo alemão de 

meados do século XX, para quem a Linguística não deveria ser um ramo da 

semiologia, devendo constituir-se em uma sematologia independente. Staub 



26 
 

pondera que as análises de Bühler evidenciavam-no como um adepto da 

fenomenologia de Husserl (1900). Interessava-o a função da linguagem total, em um 

sistema, os signos sendo vistos como peças em um jogo de xadrez. Bühler 

enfatizava a importância da situação na exploração de um determinado tema. 

 Foi, porém, com Dell Hathaway Hymes, sociolinguista e antropólogo 

americano, que a Linguística encontrou grande repercussão junto a um público 

leitor. O interesse de Hymes na sociolinguística era uma expressão da busca pela 

diversidade da linguagem. Na década de 50, ele desenvolveu um interesse empírico 

e funcionalista de lidar com a linguagem. Apesar de não romper totalmente com o 

pensamento tradicional, que oferecia um tratamento descritivo das línguas 

estudadas,  Hymes, como representante de uma nova geração, defendia um escopo 

teórico ligado ao uso da linguagem. Contemporâneo de Goffman, Gumperz e Ervin-

Tripp, Hymes preocupava-se com a função da linguagem na vida social.  O foco, em 

Hymes como em outros representantes de sua geração, deveria passar de “la 

langue”,  ou estudo do código linguístico,  para “la parole”, a observação do discurso 

real, com ênfase na diversidade da linguagem e das culturas. A Linguística  não 

deveria mais ser vista como o estudo “da” língua, mas “das” línguas. Ele encarava 

os princípios   organizadores da linguagem como derivados das funções linguísticas 

e a adequação social como o critério mais importante para a utilização dos 

enunciados. Sua preocupação com a diversidade linguística preconizava que fosse 

realizado trabalho etnográfico, mais do que uma teorização introspectiva. 

 O desenvolvimento de tais conceitos na Linguística por Hymes derivou para o 

que o autor passou a denominar mais tarde como o  “desenvolvimento da 

competência comunicativa” (HYMES, 1971, apud STAUB, 1997, p. 84). Esta foi 

identificada como “uma comunicação compartilhada de códigos linguísticos e de 

regras socioculturais, normas e valores que guiam a conduta e a interpretação do 

discurso e outros canais de comunicação de uma comunidade” (HANNA, 2012, p. 

24). 

 Conforme pontua Hanna32, esse conceito foi imediatamente incorporado pelos 

linguistas aplicados da época, que entendiam a língua como fenômeno social. Com 

isso, estavam lançadas as bases para as definições dos princípios fundamentais da 

Abordagem Comunicativa no ensino de línguas estrangeiras (id.). Segundo a autora, 

                                                           
32

HANNA, 2012, p.46, passim 
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as proposições da Abordagem Comunicativa, advindas das hipóteses de Hymes, 

passaram a enfocar o contexto da situação como essencial na prática comunicativa, 

eliminando a possibilidade de uso do sentido isolado das palavras, pois para que 

haja significado é necessária a compreensão simultânea do contexto situacional e 

do contexto cultural33. 

 

 

2.2 Aquisição linguística e  socialização linguística na atualidade 

 

 

 Trazendo essa discussão para a atualidade, Kramsch (2004) concorda  que o 

ensino de língua estrangeira não deve limitar-se ao estudo da aquisição da língua, 

mas ter em foco o uso que o aprendiz faz de acordo com a situação e o local, 

adequando-a às exigências sociais do momento. A língua não é meramente objeto 

de aprendizagem, mas também objeto de  uso onde a situação social é observada. 

Nesse sentido, abordar a cultura em sala de aula seria sinônimo de socialização da 

língua, ao invés de simples aquisição da linguagem.  

 Kramsch pondera também que o aluno não deve ser visto como uma máquina 

de absorção de conhecimentos; deve, antes, ser encarado com um negociador, 

principalmente de significados, mas também de maneiras de aprender a nova língua 

e de negociar posicionamentos e identidades. Nesse sentido, a visão de aluno e de 

língua coincidem de uma maneira feliz, ou seja, a língua transmite significados e 

posicionamentos politicos, mas também identidades. O aluno é um veículo de tais 

instâncias, aparecendo como sujeito e não como elemento passivo da 

aprendizagem: “O aluno não é um computador, menos ainda um  aprendiz, é antes 

um negociador, principalmente de significados, mas também de identidades” 34 35 

 

 Na corrente de pensamento do funcionalismo, linguagem e aprendizado são 

entendidos como um organismo; o papel do aluno, o de negociador. Ou seja, o aluno 

reagiria ao meio-ambiente e seria por ele influenciado, negociando-lhe os 

significados. A socialização se daria a partir dessa negociação do aluno com o meio. 

                                                           
33

HANNA, 2012, p. 47 
34

 The learner is not a computer, even less an apprentice, but more of a negotiator, principally of 

course, of meanings, but also of pathways, of stance and of identities. 
35

 KRAMSCH, 2004, p.12, passim, grifo da autora 
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Esse tipo de pensamento sugere a existência de um meio, mas confere à 

participação do aluno um papel criativo, ultrapassando o cenário tradicional em que 

o aluno é visto como passivo e reativo. 

 Língua é interatividade, mas  a atividade intervencionista do professor, do 

método, do material utilizado e da instituição podem ser alvo de reflexão. Quando se 

visualiza o ensino como atividade sistêmica,  pretende-se que o foco esteja sobre o 

estudo da aquisição da língua e dos meios utilizados para a aprendizagem,  

incluídas as atividades interculturais. Igualmente, deve-se levar em conta a análise 

dos participantes do comportamento interacional: o professor como mediador 

cultural, o aluno como negociador e o método e as atividades como um processo. É 

desejável, igualmente, que se faça uma análise criteriosa da(s) instituição(ões) 

envolvida(s).  

 Quando o paradigma passa a ser linguagem-em-ação, fica claro que o estudo 

da língua não é processo imanente. Língua é língua em uso, no momento do uso e 

no ambiente do uso. Portanto, o foco não pode ser meramente o desenvolvimento 

da gramática, mas sim o encontro da prática da linguagem com a maneira que a 

representam os membros daquela comunidade.  

 Para Kramsch 36 , uma abordagem acadêmica de ensino de línguas 

considerada bem-sucedida seria aquela que contivesse aspectos da aquisição 

linguística e da socialização da linguagem. Em outras palavras, a interferência da 

educação no ensino da linguagem implicaria em mudança no contexto cultural onde 

houvesse a intervenção „educacional inicial;  implicaria, também, na assunção de 

identidades cambiantes, resultantes dessa intervenção inicial; pois que ensino de 

língua é ensino de cultura e toda intervenção leva a uma consequência em termos 

de reorganização cognitiva. 

 O tema da reorganização cognitiva será retomado no capítulo de análise, 

após a observação das aulas, onde será levantada uma hipótese de interpretação 

baseada na ressignificação do aprendizado pelo aluno por ocasião da retomada de 

um tema que inicialmente teria provocado nesse aluno enunciados com teor rígido 

de representação da alteridade. 

 Quando se leva em conta a abordagem fenomenológica, o conhecimento 

acontece quando se oferece uma (dentre outras possíveis) significações ao 

                                                           
36

 KRAMSCH, 2004, p.12 
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fenômeno observado, respeitando-se o contexto, as estruturas básicas e tendo 

como base as manifestações empíricas. Dessa forma, o conhecimento decorre da 

compreensão do fenômeno, respeitados o contexto, os participantes e o método. 

 

  

2.3 A necessidade de uma nova teoria para a aplicação da interculturalidade 

 em cursos de língua estrangeira 

 

 

 Quando Byram37 discorre sobre os estágios ideais de um curso de LE com 

foco no desenvolvimento da competência intercultural, ele enfatiza que, numa 

primeira etapa, os esforços do professor estarão centralizados na redução do código 

inicial, que seria a posição etnocêntrica. A etapa seguinte seria a progressiva 

descentralização no relacionamento com a cultura alheia, com uma crescente 

consciência de relativização entre as culturas. Nesse processo, ocorreria uma busca 

consciente por parte do professor de códigos que sejam universais, criem pontes 

entre as culturas, entendimentos que ultrapassem as barreiras linguísticas e 

permitam que o mediador circule entre um código e outro. Tendo realizado esses 

procedimentos, o professor, no empenho de idealizar um curso com essas 

características, terá criado um espaço intermediário, espaço esse que se tornará 

uma “âncora onde o mediador possa se situar em relação aos códigos diversos”38.  

  Neste trabalho, optou-se pela observação de aulas como corpus de análise. 

Com relação à primeira etapa, qual seja, a da redução do código inicial tendo em 

vista o descentralismo, há pelo menos dois aspectos que podem ser destacados. 

 O primeiro aspecto é o do aprendizado da língua. Em geral, citam-se 

exemplos da utilização de palavras na língua de chegada que são adaptações 

diretas da língua materna, sem que esse processo conduza a palavras realmente 

existentes na língua de chegada; ou, ainda, é comum a citação da utilização 

frequente de palavras semelhantes na língua materna e na língua de chegada; como 

também o uso de falsos cognatos sem o conhecimento da diferença semântica 

como exemplos de redução da língua de chegada para o código inicial. Tais 
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comportamentos linguísticos poderiam ter constituído o objeto de investigação nas 

observações das aulas. Porém, tratando-se de alunos adultos com proficiência 

avançada na língua de chegada, o aspecto etnocêntrico relativo à aquisição 

linguística pôde ser melhor avaliado com relação a estruturas mais concernentes ao 

nível de progressão linguística em que os alunos se encontram. Assim, por exemplo, 

ao invés da observação da reação dos alunos diante de  falsos cognatos, revelou-se 

mais adequada, ao longo das observações, a análise de como os alunos reagem 

diante de expressões idiomáticas (idiomatic expressions) e verbos frasais (phrasal 

verbs), que em geral são parte integrante do conteúdo programático dos níveis 

Intermediário e acima.  A análise da dificuldade de aprendizagem refletida no estudo 

de verbos frasais e expressões idiomáticas esteve presente na aula de número 2, no 

capítulo de Observação. 

 Com relação ao aspecto bastante citado por Byram39, da necessidade de 

descentralização do código inicial para que ocorra o desenvolvimento das 

habilidades interculturais, os aspectos destacados para observação em aula foram a 

presença de comportamentos etnocêntricos, como o uso de enunciados com 

conteúdo estereotípico. 

 A observação das aulas visou a conduzir à reflexão sobre os temas sugeridos 

por Byram, tanto no sentido do favorecimento do desenvolvimento da competência 

intercultural, e de como esse processo estaria sendo construído dentro do grupo, 

como quanto ao uso de subcategorias de análise, como a generalização, quando o 

grupo externava suas opiniões sobre outras culturas e outros países. 

 Houve uma preocupação e uma prioridade no entendimento da flexibilidade 

de visões, na comparação com outras culturas e na observação da maneira pela 

qual os alunos se expressavam ao fazê-lo. Outra preocupação,  a elaboração do 

conteúdo programático do curso, procurou oferecer o que Byram chamou de 

“âncora” , ou seja,  um terceiro espaço sobre o qual os alunos pudessem exercitar a 

imaginação que lhes possibilitasse experimentar, conquanto em ambiente de sala de 

aula,  outras culturas. 

 No próximo capítulo, serão aprofundados os conceitos relativos ao 

desenvolvimento das habilidades interculturais, bem como o papel do professor e do 

aluno nesse processo. 
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CAPÍTULO III 

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES 

INTERCULTURAIS 

 

 

3.1 A identidade cultural, o processo de identificação e a linguagem sob a 

perspectiva diacrônica do conceito de cultura 

 

 

  Para Claire Kramsch 40 , as conexões existentes entre língua e cultura 

corresponderiam às diferentes formas de socialização e aculturação. Normas do que 

é educado fazer ou evitar socialmente derivariam dessas conexões entre língua e 

cultura. As maneiras de se comportar em grupo e aquilo  que é dito nessas 

situações são normalmente aprendidas em instituições como a escola, a igreja e a 

família, com as atitudes, crenças e valores refletindo o pensamento e a linguagem 

daquele grupo. 

Porém, conforme Kramsch 41 , se tomarmos como base uma perspectiva 

histórica de cultura, veremos que aquilo que pode ser considerado “natural” de um 

determinado grupo, na verdade, é o resultado de tradições há muito acumuladas e 

preservadas ao longo das gerações. Essa visão diacrônica de cultura está focada na 

maneira com que um grupo social representa a si mesmo e os outros através de 

suas produções históricas. Quando isso ocorre, ou seja, quando um membro de uma 

comunidade identifica a si mesmo como pertencente àquele grupo, geralmente ele 

também identifica quem não é pertencente ao grupo, passando a definir o outro 

como “estrangeiro”. Essa visão de alteridade, diz Kramsch, é crucial para que se 

entenda o conceito de identidade naquilo que ele contém de exclusão da figura do 

outro. 

  Para Kramsch42, a cultura pode ser definida como 

 

(...) o resultado da intervenção humana nos processos biológicos da natureza. É 
liberadora porque confere significado à aleatoriedade da natureza; é restritiva porque 
limita o âmbito de significados criados pelo indivíduo. Porém, devido ao fato das 
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culturas serem heterogêneas e cambiantes, há uma constante luta no sentido da 
legitimação de novas culturas.

43
 

 

   De maneira semelhante à exposição de Kramsch, Manuel Castells 44 , 

sociólogo espanhol, definiu identidade como a “fonte de significado e experiência de 

um povo”. Ele acrescenta que para um mesmo indivíduo pode haver identidades 

múltiplas; além disso, faz uma distinção entre identidade e papéis. Os papéis seriam 

definidos por “normas estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade, 

sua importância relativa dependendo de negociações entre os indivíduos e essas 

organizações”. Já as identidades constituiriam “fontes de significado para os próprios 

autores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de 

individuação45”. O autor acrescenta que, em geral, identidades seriam fontes mais 

importantes de significado do que papeis, devido ao processo de autoconstrução e 

individuação envolvidos. Ou seja, identidades organizariam significados, enquanto 

papeis organizariam funções. Castells também acrescenta que haveria uma 

“identidade auto-sustentável” ao longo do tempo e do espaço, e que a identidade 

individual seria derivada de uma identidade coletiva, esta construída a partir de 

matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia e pela memória coletiva, 

processados individualmente. Nesse contexto, o indivíduo reorganizaria o significado 

de acordo com sua estrutura social e de sua visão de tempo e espaço, mas ainda 

assim existiria o que ele chama de “identidade individual”, como oposta à “identidade 

coletiva”, embora a primeira seja derivada da segunda. Para Castells, a identidade 

estaria “estritamente relacionada ao contexto social”, ou seja, seria uma identidade 

“socialmente construída”, devendo ser situada historicamente. 

  Quando Castells analisa as minorias étnicas, ele pondera que estas não se 

dirigem aos poderes locais, mas sim ao Estado nacional para ter seus direitos 

reconhecidos. Como exemplo, Castells cita as minorias norte-americanas e os 

programas de Ação Afirmativa naquele país. Por outro lado, Castells classifica como 

“incapaz” o Estado central, na medida em que a descentralização de seu poder 

estaria comprometendo  a legitimação de seu papel de protetor e representante das 

minorias discriminadas. 
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  Comparando o poder fragmentado em Estados no governo norte-americano, 

Castells46 prossegue sua análise referindo-se aos Estados em que o poder central 

não representa uma identidade importante. O teórico alega que uma força social 

poderia assumir o controle do Estado, a fim de transformá-lo na expressão exclusiva 

dessa identidade e cita o caso dos Estados fundamentalistas, tendo como exemplo a 

República Islâmica do Irã. O Islã seria não um Estado-Nação, que é uma instituição 

secular, mas uma comunidade de fiéis, de caráter transnacional. O mesmo ocorreria 

com o Vaticano e a Igreja Católica. Não obstante,  o Estado fundamentalista tem que 

fazer articulações, formar alianças e adaptar suas instituições nacionais aos 

princípios da fé. Castells observa que o Estado fundamentalista não consegue 

representar os interesses de todos os cidadãos e de todas as identidades daquele 

território; mas que pretende, ao contrário,  encontrar a verdade, tomada como única. 

Nesse sentido,  o Estado fundamentalista negaria a legitimação e a permanência do 

Estado-Nação. 

  O tema do Estado-Nação como governo secular ou teocracia  será abordado 

no Capítulo V -  Observações e Análise de Aulas, com as aulas 10 e 12 e os  

dilemas político-religiosos do Egito e do Irã. Da mesma forma, a relação entre 

interculturalismo e multiculturalismo estará sendo apresentada nas Considerações 

Finais, através dos autores Meer e Modood (2012) e Kramsch (1998).  

  Stuart Hall, renomado teórico dos Estudos Culturais, prefere utilizar o termo 

“identificação”, ao invés de “identidade” (2000:105). Ele considera que na linguagem 

do senso comum, a identificação seria construída a partir do “reconhecimento de 

alguma origem comum”, ou de características partilhadas com outras pessoas, ou a 

partir do  mesmo ideal. Hall esclarece que a abordagem discursiva, em contraste 

com o naturalismo do que se conhece como “identidade”, veria a identificação como 

uma construção, algo sempre em processo. Ou seja, esse processo nunca se 

completaria, mas algo sempre poderia ser “perdido” ou “ganhado”. A identificação 

estaria alojada na contingência e seria condicional. Em Hall, o conceito de 

identidade não é essencialista, mas estratégico e posicional. Para Hall, a identidade 

cultural fundada em um eu coletivo e partilhado por uma ancestralidade daria a falsa 

impressão de estabilidade e de pertencimento cultural, uma “unidade” imutável que 

não se sustenta enquanto conceito. Hall defende que, na modernidade, as 
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identidades são “fragmentadas e construídas através de práticas que podem se 

cruzar ou ser antagônicas47” .  

      Além disso, o teórico afirma que as identidades seriam construídas a partir 

da diferença. Ou seja, seria apenas por meio da relação com o Outro, da relação 

com aquilo que não é, que a identidade pode ser construída (DERRIDA, 1981; 

LACLAU, 1990; BUTLER, 1993, apud HALL, 2000, p. 110).  Nesse sentido, as 

“unidades” que as identidades proclamam seriam construídas no interior do jogo do 

poder e da exclusão. 

  Para Hall, uma teoria da ideologia da identidade deveria começar não pelo 

sujeito, mas pela junção do sujeito às estruturas de significação. Ou seja, as 

identidades seriam as posições que o sujeito assume, mas tais posições são 

entendidas como meras representações, que por sua vez são construídas a partir da 

falta e a partir do lugar do Outro. Nesse caso, a identidade nunca é totalmente 

idêntica aos processos de sujeito nela investidos.  

 

 

3.2 O processo de aculturação sob a perspectiva afetiva. Ensino de segunda 

língua e ensino de língua estrangeira. 

 

 

  Brown (1986 apud VALDES, 1994, p. 34) definiu aculturação como “o 

processo de adaptação a uma nova cultura” 48 . Para o autor, ao longo desse 

processo haveria uma reorientação do pensamento, do sentimento e da 

comunicação do aprendiz. Brown49 pontua uma gama de possibilidades para que o 

aluno adquira uma segunda língua e atravesse o processo por ele denominado de 

aculturação. O autor ainda faz a distinção dos contextos em que o aluno estaria 

inserido nesse processo de aprendizagem. Segundo Brown, os termos “língua 

estrangeira” (“foreign language”)  ou segunda língua (“second language”) seriam 

diferenciados das maneiras como seguem. Um contexto é considerado como o 

ensino de uma segunda língua (grifo do autor), quando ocorre: 
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a) dentro da cultura da segunda língua (um árabe aprendendo inglês nos 

Estados Unidos, por exemplo); ou: 

b) dentro de uma cultura nativa onde a segunda língua é aceita como língua 

franca na educação, no governo ou nos negócios (por exemplo, aprender inglês nas 

Filipinas ou na Índia)50. 

 Outro contexto de ensino de outra língua é denominado ensino de língua 

estrangeira (grifo do autor), ou seja, o ensino de uma língua não-nativa em uma 

cultura com poucas oportunidades de uso dessa língua no ambiente dessa cultura 

(por exemplo, aprender francês ou alemão nos Estados Unidos). No entanto, 

continua Brown 51 , os usos de “ensino de segunda língua” e “ensino de língua 

estrangeira”  foram usados por ele de forma indistinta52. 

 Esta última denominação apontada por Brown, ou seja, o ensino de língua 

estrangeira, é objeto de nosso presente estudo, em que o aluno tem poucas 

oportunidades de uso da língua estudada fora do ambiente de sala de aula.  

 No entanto, na perspectiva de Brown, ainda assim é possível compreender 

esse processo de ensino como coincidente com um “processo de aculturação”, 

exceto que o grau de aculturação varia53. Nesse aspecto, há concordância com o 

entendimento de Byram 54 , que em Developing an Intercultural Dimension in 

Language Teaching (2002) dedicou-se a escrever para professores não-nativos na 

Europa que ensinam o Inglês como LE.  

 No trabalho acima, Byram idealizou uma contribuição para o Conselho 

Europeu, que constituiu-se numa espécie de manual para professores europeus 

não-nativos da língua inglesa no ensino do inglês como LE. A finalidade desse 

manual, a de “desenvolver a competência sociocultural entre os países europeus”. 

No prefácio, assinado pela Divisão de Políticas da Linguagem do Conselho Europeu, 

um dos objetivos é “promover uma compreensão mútua e aceitação da diferença em 
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nossas sociedades multiculturais e multilinguais”. 55  Ao longo do texto, Byram 

reconhece  que a Abordagem Comunicativa trouxe um grande avanço para o ensino 

do inglês enquanto L2, uma vez que “favoreceu o ensino da língua baseado na 

comunicação e contextualizando-o de acordo com a situação social”56, mas que o 

Conselho Europeu está buscando integrar uma conscientização intercultural  

(“intercultural awareness”) no ensino das línguas57. 

 O texto ainda cita como objetivo atual do ensino de línguas estrangeiras 

“ajudar os alunos de uma língua a interagir com falantes de outras línguas em 

termos de igualdade e a desenvolverem uma consciência de suas próprias 

identidades e das dos seus interlocutores”58. O desenvolvimento dessa habilidade 

tornaria os alunos “falantes interculturais” (“intercultural speakers”) com a finalidade 

de torná-los bem-sucedidos não só na empreitada comunicativa, como também no 

desenvolvimento do relacionamento entre povos de diversas línguas e culturas. 

 Para Byram (id.), a criação dessa dimensão intercultural no ensino procuraria 

trazer para o espaço do relacionamento intercultural o papel dos alunos como 

mediadores culturais, capazes de relacionarem-se de forma a evitarem a posição 

estereotipada de perceberem o Outro como alguém representante de uma 

identidade única. A abordagem intercultural permitiria a compreensão do Outro como 

contendo múltiplas possibilidades, tendo como bases o respeito pelo indivíduo e a 

igualdade dos direitos humanos como base democrática para a interação social59.  

 

 

3.3 O processo de desenvolvimento das habilidades interculturais no ensino 

 

 

 Quando dois falantes partilham uma mesma língua, sendo essa língua 

estrangeira a ambos, trata-se de usar a terminologia “uso de língua franca”, pois a 

língua falada não é a materna para nenhuma das partes. Nesse caso, pode ser que 
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haja um aprofundamento da consciência das identidades nacionais, dado que a 

língua falada é estrangeira para ambos. Isso acontece porque eles veem a outra 

pessoa como representante da nação de onde ela é proveniente. O risco desse tipo 

de contato é a existência da ocorrência do fenômeno da estereotipia que, por meio 

da generalização, reduz o indivíduo a representante de uma “nação” ou de uma 

“cultura”.  

 Em contraste, a dimensão intercultural procura trazer para o espaço do 

interrelacionamento a visão do indivíduo como mediador cultural, mais do que mero 

representante de uma única cultura.  Essa postura procura reduzir o uso dos 

estereótipos que acompanham a noção de que um indivíduo é apenas o 

representante de uma única identidade social. O interlocutor passa a ser percebido 

como alguém passível de apresentar múltiplas possibilidades. 

 Assim, o ensino de línguas teria o objetivo de desenvolver no aluno a 

competência linguística; mas também o de desenvolver habilidades relativas à sua 

competência intercultural, ou seja, a habilidade de assegurar uma compreensão 

compartilhada por pessoas com múltiplas identidades e sua própria individualidade. 

 As identidades sociais estão relacionadas às culturas de origem. Mas ver uma 

pessoa com uma única identidade social é uma simplificação. O falante intercultural 

deve estar consciente de tal simplificação. Ele deve ser capaz de identificar a origem 

primeira da pessoa em termos sociais, mas também de enxergar outras identidades 

convivendo com aquela primeira identidade. 

 Portanto, o falante intercultural necessita de conhecimento a respeito das 

várias identidades sociais. Quando se trata de habilidades interculturais, o mais 

importante é que se tenha abertura e prontidão a respeito das crenças e habilidades 

do interlocutor, mais do que as nossas próprias. Isso implica, necessariamente, 

numa relativização do próprio conhecimento, crenças e valores e em não assumir 

que sejam a única representação possível da realidade; ao mesmo tempo, sinaliza 

que os outros têm o direito de representar a realidade de maneira diversa. Essa 

habilidade indica a competência cultural de “descentralizar”.  
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3.4 O papel do professor no desenvolvimento das habilidades interculturais 

 

 Falantes interculturais necessitam, especialmente, de desenvolver habilidades 

de comparar, interpretar e relacionar. Para o professor, enquanto mediador cultural, 

o papel de desenvolver habilidades, atitudes e consciência de valores é tão 

importante quanto desenvolver o conhecimento por um determinado país.  

 Para Byram60, o papel do professor será o de desenvolver atividades que 

ajudem os alunos a entenderem como a comunicação intercultural ocorre; como as 

identidades sociais são parte de todas interação; como a percepção de que eles, 

alunos, têm de outras pessoas e a percepção dos outros sobre eles influenciam no 

sucesso da comunicação; e de como é possível desenvolver mais conhecimento 

sobre si próprios e sobre os outros. O autor relaciona, ainda, as seguintes 

qualidades, desejáveis para o mestre com a missão de desenvolvimento da 

competência intercultural (BYRAM, 2000, apud HANNA, 2013, p. 6): 

 

 Atitudes: curiosidade e prontidão para eliminar o ceticismo em relação 
a outras culturas e de ter convicção sobre a própria; 
 Conhecimento: conhecer grupos sociais, seus produtos culturais e 
práticas e os processos gerais e individuais de interação, incluindo os 
próprios e dos interlocutores; 
 Capacidade de interpretação: habilidade de interpretar eventos da 
cultura-alvo e relacioná-los com a própria; 
 Capacidade de ação e interação: habilidade em adquirir novos 
conhecimentos a respeito de uma cultura e das práticas culturais e de 
operar o conhecimento e adequar as atitudes sob pressão, em tempo real 
de comunicação e interação; 
 Consciência crítica cultural/aprendizado político: habilidade de avaliar 
criticamente, sob perspectivas explícitas de critérios, práticas e produtos de 
sua própria cultura e de outros. 

 

 

 Byram enfatiza que o papel dos professores é tanto mais importante quanto 

há a consciência por parte dos mestres de que eles terão que encorajar o 

descentralismo cognitivo e afetivo, dessa forma reduzindo a tendência afetiva que os 

alunos possam ter ao reificar os próprios significados culturais e valores. Da mesma 

maneira, o professor será chamado a encorajar atitudes positivas com a cultura e os 

povos estrangeiros. A atitude positiva, esclarece Byram, só será possível se aquilo 

que é considerado como “natural” ou “reificado” na cultura de origem for 

questionado, o que seria feito através de uma perspectiva com informações e 
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análises habitualmente ausentes dos livros didáticos. Os alunos necessitariam ir 

além do texto do livro didático para entender as relações sociais e forças políticas, o 

que implicaria no papel do professor como  alguém que oferecesse uma análise 

crítica do tema que está sendo discutido. 

 A pedagogia do pós-método em B. Kumaravadivelu61 coincide com a visão 

acima, na medida em que o estudioso sugere que o papel do professor seja o de um 

agente autônomo. O autor invoca o parâmetro da praticalidade na pedagogia do 

pós-método para esclarecer que o professor deveria implementar uma teoria da 

prática, que seria uma união da ação e do pensamento, ou, em outras palavras, o 

pensamento em ação. Nesse contexto, continua o teórico, a pedagogia do 

pensamento em ação estaria em relação dialética com a criatividade do professor, 

que a alimentaria e seria, em troca, alimentado por ela. A essa dinâmica, 

Kumaravadivelu dá o nome de “teoria viva” (“living theory”). 

 O parâmetro da possibilidade na pedagogia do pós-método é citado por 

Kumaravadivelu62 como sendo derivado dos trabalhos do educador brasileiro Paulo 

Freire. Aplicada ao trabalho dos professores de línguas, a pedagogia da 

possibilidade sugere que as obrigações pedagógicas do professor devam também 

satisfazer suas obrigações sociais. 

 Corroborando com esse arrazoado, as autoras Guilherme, Glaser e Garcia 63 

pontuam que o professor deve estimular o diálogo em sala de aula, de maneira que 

os alunos sintam-se encorajados a refletir criticamente sobre o conhecimento, a 

experiência e o contexto sociocultural. Ao conduzirem um treinamento para adultos 

sobre o tema da diversidade, as pesquisadoras levaram em consideração o teórico 

da Educação Freire (1972, apud BYRAM, 2009, p. 199), quando ele ressalta que o 

diálogo entre professor e aluno deve ser prática relevante em sala de aula, na 

medida em que desenvolve o respeito mútuo e auxilia na construção do sentido de 

justiça social. O diálogo intercultural, enfatizam as autoras, deve envolver a premissa 

de uma reflexão crítica sobre a realidade. Guilherme, Glaser e Garcia destacam que, 

para Freire, a conscientização política é importante para auxiliar na redução do 

preconceito, da discriminação e do comportamento estereotipado. 
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3.5 O papel do aluno no desenvolvimento das habilidades interculturais 

 

 

 Uma das questões que se coloca quando o trabalho de pesquisa sobre a 

aquisição de uma segunda língua é iniciado versa quanto a se o objeto de pesquisa 

trataria do estudo do processo do uso ou da aquisição da língua estrangeira. 

 Em Kramsch (2013), essa discussão assume a proporção de estabelecer que 

o aluno não é meramente um aprendiz. Isso se deve ao fato de ele estar exposto a 

uma variada gama de influências que vão além do ambiente da sala de aula. Assim, 

Kramsch considera-o como um negociador de significados. Alguns colaboradores de 

Kramsch vão além, dizendo que o aluno, em sala de aula, comportar-se-ia como 

alguém que lida com “capacidades” (“affordances”), reagindo ao material e à aula 

tais como fornecidos pelo professor e de acordo com a contingência do aluno. Nesse 

caso, a aula será um sucesso ou um fracasso como resultado da capacidade de 

resposta do aluno aos acontecimentos em sala. Nesse cenário, não se pode falar 

em elementos que compõem a aula separadamente: aluno, professor ou material. 

Kramsch considera que os “atores”, por assim dizer, do que se passa são 

indissociáveis e particulares, podendo ser analisados somente naquela situação 

contingente. No que foi chamado por ela e colaboradores como “a Teoria do caos”, 

ou ainda “Teoria da Complexidade”64 Kramsch65, o que estaria sendo analisado seria 

a interatividade, mais do que os atores tomados em separado ou individualmente. A 

Teoria do Caos teria suas bases na corrente de pensamento da Fenomenologia. 

 A Fenomenologia, um ramo da Filosofia iniciado pelo filósofo alemão Edmund 

Husserl (1859-1938), procurou desenvolver-se a partir da compreensão do mundo 

através dos fenômenos da experiência local, tal como visto na perspectiva de seus 

participantes em relação à percepção uns dos outros e em contextos contingentes e 

locais, e não através de categorias objetivas e pré-estabelecidas66  67.  
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 The Chaos/Complexity Theory. 
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  KRAMSCH, 2004, p.34 
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 A branch of philosophy dating back to the German philosopher Edmund Husserl (1859-1938), 
phenomenology strives to understand the world from the phenomena of local experience as seen from 
the perspective of the participants in relation to others' perceptions and experiences, and in locally 
contingent contexts, not through pre-established objective categories. 
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 Ibid., 2004, p.26 
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 Para Alfred Schutz (1898-1959), seguidor da fenomenologia de Husserl, havia 

a formulação da seguinte pergunta: “Como poderemos entender o mundo e a nós 

mesmos?” 68 ; e: “Se nós iremos basear a compreensão dos fenômenos sem 

submetê-los a categorias pré-definidas de análise, como saberemos quais 

elementos dos fenômenos serão relevantes e dessa forma merecedores de nossa 

atenção?”69 70. Com a finalidade de trazer uma resposta a essa questão, Schutz 

desenvolveu a noção de tipologia, através da qual classificaríamos os objetos 

baseados em memórias. A soma de tais tipificações constituiriam nosso sistema de 

referências. Compartilhado pelos membros de uma comunidade, tornar-se-iam no 

“senso comum” (“common sense”), ou significados imediatamente reconhecíveis. As 

categorias do “senso comum” permitiria a indexicabilidade da língua, o que por sua 

vez ensejaria a interação dos indivíduos de uma mesma comunidade. A 

característica de indexicabilidade da língua, diz Kramsch (Id.),  lança as bases para 

que a intersubjetividade aconteça71. Nos casos em que deixam de ter em comum 

esse sistema de referências, a comunicação pode vir a falhar. Para Schutz (Id.), 

o conhecimento é sempre social e contextual.  

 Ervin Goffman, outro seguidor da corrente filosófica da fenomenologia, é 

citado por Kramsch (2004, p. 31). Para Goffman (in KRAMSCH, 2004), a pergunta 

formulada é: “O que está acontecendo ali?72” Ao invés da mera aplicação de regras 

pré-existentes, os passos que Goffman prescreve para entender o “espaço vivido” 

(conceito desenvolvido por um dos mais proeminentes seguidores da 

Fenomenologia, o filósofo francês Merleau-Ponty) são: o enquadramento e a 

mudança no enquadramento. A primeira noção, o “enquadramento”, decorre do 

ensaio realizado por Gregory Bateson em 1955, baseado no estudo de lontras. Ele 

descreve sua observação do comportamento de briga ou de brincadeira das lontras 

com o que denominou de “schemata”, que sinalizaria a presença da briga ou da 

brincadeira. O enquadramento, ou a schemata de interpretação, sinaliza o que vem 
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 How can we know the world and ourselves? 
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 If we are to ground our understanding of phenomena without subjecting them to pre-existing 
categories of analysis, how are we to know which phenomena are relevant and worthy of our 
attention? 
70

KRAMSCH, 2004, p.30, passim 
71

 Indexicality turns intersubjectivity possible.  
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em seguida, dando significado a uma atividade. A schemata oferece, portanto, uma 

“ação orientada”73.  

 

 A mudança de enquadramento ocorre quando, apesar de a atividade haver 

sido planejada pelo professor em um sentido, ela muda para ser alguma outra coisa, 

devido à interferência do aprendiz ou a uma mudança de rumo – considerada 

“natural” - no decorrer da aula. Na analogia das lontras, o que iniciou como briga 

acaba sendo uma brincadeira para as lontras; é a mudança de enquadramento. 

Houve como que uma transposição de significados; é a mesma briga, mas agora em 

tom de paródia. A briga virou paródia de briga; virou brincadeira. 

 Esses aspectos de “seriedade” ou “brincadeira” encontram-se presentes no 

capítulo de observação desta dissertação, na aula de número 12, em que 

enunciados de alunos trouxeram elementos fixos de estereotipia, alternados com 

elementos fluidos de jocosidade. Esse contraponto em Pennycook (2012) é 

denominado como elementos de fixidez e fluidez no discurso de falantes 

multiculturais e será trazido no Capítulo das Considerações Finais. 

 Kramsch74  explica que o desenvolvimento da linguagem deve ser visto como 

um sistema complexo e não-linear, que envolve os níveis hierárquicos de poder das 

instituições envolvidas, as camadas emocionais observadas no processo de 

aprendizagem, a comunidade que abriga os aprendizes, a estrutura mais ampla que 

compartilha a mesma memória, o poder e a autoridade em um contexto social. 

 Segundo a autora, os sistemas oscilariam internamente como consequência 

de fatores externos precisamente porque eles são sistemas abertos e não fechados. 

Ao invés de se ver as línguas como sistemas fechados, sujeitos a regras e a 

regulamentos e operando de maneira independente do ambiente sócio-econômico e 

biológico, elas mais modernamente tenderiam a ser vistas como algo distante da 

ideia de equilíbrio e o sujeito linguístico como tal, formado baseado em suas 

memórias emocionais.  

 Kramsch75 propõe um estudo não linear do ensino, estudando a interação 

entre os vários elementos envolvidos no processo de aquisição e socialização da 
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 Frames, or schemata of interpretation, give meaning to what would otherwise be meaningless 
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43 
 

língua76. A teoria da linguagem seria compreendida como um sistema aberto e o 

estudo da aquisição da língua, um processo dinâmico, mais do que estático. O 

objetivo da autora é sugerir um modelo da aquisição e socialização da língua que 

contemple ambas as esferas do indivíduo  e do social igualmente, sem que haja 

ênfase em qualquer das duas.  

 

 

3.6 Observação das atividades interculturais: estudo do comportamento 

estereotípico e análise da schemata 

  

 

 Quando se tem por objetivo abordar o ensino de língua estrangeira em cultura 

não-nativa, uma pergunta apropriada é se apenas o uso do material autêntico seria 

suficiente para elicitar uma postura reflexiva e potencialmente descentralizadora por 

parte do aluno. Nessa hipótese, bastaria que o material autêntico fosse apresentado 

ao aluno e automaticamente haveria uma postura de abertura que propiciasse uma 

visão abrangente e intercultural. 

 O que se pode observar, porém, no dia-a-dia ao se lecionar uma segunda 

língua, é como a resposta mais imediata diante de um material autêntico muito 

distante da realidade por parte dos estudantes traduz-se em algo semelhante à 

estranheza: pode-se constatar pelas suas expressões faciais, seus muxoxos, suas 

interjeições, que o material apresentado diverge de tudo aquilo que eles viram até 

então.  

 Uma ilustração desse tipo de atitude seria, por exemplo, a observação 

realizada pela pesquisadora com alunos adultos do nível Pré-Intermediário em um 

exercício de “listening” (“compreensão oral”) da Unidade 11 “Cultural Mistakes” 

(“Incompreensões Culturais”), do nível Elementary do livro didático Market Leader 

(COTTON, 2003, p. 100). Esse exercício de compreensão oral descreve a situação 

de um estrangeiro oriundo de país cuja língua nativa é o inglês ao  visitar um país de 

língua árabe no Oriente Médio. Ao chegar, é convidado a participar de um jantar em 

casa de um nativo desse país árabe. Durante a refeição, o convidado anglo-saxão 
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nota que há um silêncio embaraçoso à mesa. Em função desse silêncio, o hóspede 

inglês faz o comentário de que o seu anfitrião possui uma mesa muito bonita. Ao 

ouvir esse comentário, o anfitrião árabe dispara: “So would you please take it.” 

(“Então, por favor, leve-a.”) O convidado britânico, pouco familiarizado com os 

costumes do Oriente, recusa a oferta, constrangido. O anfitrião volta a oferecer a 

mesa para ele, por três vezes. No final do exercício de compreensão oral,    os 

alunos – que em geral ficam de fato estarrecidos com a história, citada como 

autêntica pelo livro didático -, ouvem o hóspede britânico narrar que ele de fato ficou 

muito embaraçado com aquela situação. 

 Quando o professor se depara com um material dessa natureza, o que ocorre 

normalmente é um estranhamento por parte dos alunos ao entrarem em contato com 

uma experiência de choque cultural. O costume diferente, além de estranho à sua 

cultura, algumas vezes não pode ser nem vagamente a ela relacionado, ou seja, os 

alunos não têm como estabelecer uma “ponte” cultural entre a sua visão de mundo e 

a daquela com a qual estão entrando em contato. 

 Para Byram (1994, p. 43), 

O valor do ensino da língua e da cultura é o de poder contribuir para o 
propósito educacional, ao fornecer aos alunos uma perspectiva de si 
mesmos além dos limites normais de sua experiência e percepção. Essa 
perspectiva pode apresentar-lhes o princípio de Arquimedes, através do 
qual eles terão os meios de mudar o mundo

77
. 

 

 O autor expõe que, pela schemata,  os nativos de uma língua apreendem o 

conhecimento naquela língua através de uma gama de fatores, entre eles a 

educação formal e o conhecimento obtido através dos meios de comunicação. Essa 

diversidade de conhecimentos variaria dependendo também do gênero, classe 

social ou profissão, sendo que os tipos de conhecimentos podem versar sobre 

arquitetura, geografia e instituições sociais. Esse conhecimento compartilhado é 

geralmente subentendido na conversa entre nativos, não havendo a necessidade de 

interrupções para esclarecimentos prévios. 

 Na abordagem intercultural de um curso de língua estrangeira, seria desejável 

que o professor estabelecesse comparações e contrastes entre a schemata da 

cultura nativa do aluno e a schemata da nova cultura estudada. O que se busca, 
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através da comparação e do contraste entre ambas, é a provocação de uma postura 

cognitiva tal, que o aluno se aperceba de que há outras perspectivas além da própria 

para perceber o mundo social e físico. Essa estratégia propiciaria um campo para a 

mudança de perspectiva, desejável no processo de descentralização.  

 Em  Hanna (2012), os livros didáticos tais como são apresentados aos alunos 

em cursos de Língua Estrangeira também desempenham um papel importante na 

análise da interculturalidade. Dependendo da proposta de tais atividades, ou da 

maneira pela qual os professores as conduzem, o resultado pode ser algo bem 

diferente de uma análise comparativa proposta por Byram, como por exemplo o 

acirramento de posturas estereotipadas, ou ainda a idealização de uma das culturas. 

Ou seja, o resultado de certas atividades tais como propostas pelos livros didáticos 

de cursos de línguas não pressupõe que o aluno irá desenvolver sua capacidade de 

raciocínio crítico; ao contrário, pode levar apenas ao já conhecido, reforçando o 

estereótipo. Conforme os preceitos estudados ao longo deste capítulo, é parte da 

responsabilidade do professor estar atento a esse aspecto para não recair na 

armadilha de visões estereotipadas, veiculadas por livros didáticos com abordagens 

tradicionais. 

 Embora a análise da competência cultural dos alunos na observação de aulas 

encontre-se limitada, no presente caso, ao fato de a língua-alvo não ser usada ao 

redor e fora do ambiente de sala de aula, procurar-se-á, neste trabalho, identificar 

aspectos tidos como relevantes nos comportamentos que revelem etnocentrismo e 

descentralização por parte do aluno. Para tanto, foram observadas os seguintes 

fatores: 

 

a) os princípios de aplicação do interculturalismo, tais como desenvolvidos por 

Byram (1994, 1998, 2002)  e Kramsch (1998, 2001, 2004) nos capítulos 

iniciais deste trabalho; 

b) a organização do curso, que serviu de material para observação desta 

dissertação, de acordo com a abordagem comunicativa e a pedagogia do 

pós-método, esta baseada no teórico B. Kumaravadivelu ; 

c) a metodologia utilizada para a observação das aulas, qual seja, a pesquisa-

ação, tal como prevista por  Michel Thiollent (2009); 

d) a observação dos enunciados dos alunos, com a concorrência da análise pós-

estruturalista da performatividade da língua de A. Pennycook (2012); a 
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análise da representatividade da alteridade no discurso pós-colonial 

desenvolvida por Bhabha (2007); e a discussão do terceiro espaço de 

enunciação com Bhabha (2007) e Hanna (2014). 

 

 Isto posto, no capítulo a seguir será abordada a metodologia utilizada na 

observação das aulas e os princípios teóricos que lhe servem de base. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA  

PRINCÍPIOS NORTEADORES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :  

INTERCULTURALIDADE E AQUISIÇÃO LINGUÍSTICA 

 

 

 A pedagogia do pós-método, tal como a apresenta o teórico Kumaravadivelu 

(2001, p. 537), constituiu-se como um dos princípios norteadores do presente 

trabalho. Ao tomar como fundamentais os parâmetros da particularidade, da 

praticalidade e da possibilidade, professor e alunos são considerados co-

exploradores no processo de aprendizagem e o ensino da língua sensível a um 

contexto específico. O conteúdo, a dinâmica e o objetivo do programa pedagógico, 

de acordo com essa linha de pensamento, respeitam a premissa de que alunos reais 

buscam objetivos determinados, estando inseridos em um contexto institucional, que 

pertence a um meio sociocultural. 

 O parâmetro da particularidade, uma das pedras angulares da pedagogia do 

pós-método tal como apresentada por Kumaravadivelu, é compatível com a 

perspectiva da compreensão situacional, que considera que uma pedagogia 

significativa não pode ser construída sem uma interpretação local do contexto global.  

 Os princípios da pedagogia do pós-método foram complementados com uma 

metodologia de trabalho adequada ao objeto de investigação, qual seja, a 

observação de aulas tendo o professor como pesquisador participante. Com esse 

intuito, foi adotada a pesquisa-ação como estratégia de pesquisa.  

 A pesquisa-ação,  metodologia que tem em um de seus expoentes o 

sociólogo brasileiro Michel Thiollent,  ao ser aplicada a contextos educacionais, 

preconiza que seu campo não esteja limitado à psicologia individual ou à análise 

macrossocial. Suas fronteiras estariam nos limites do nível microssocial,  tratando-se 

de um instrumento de investigação voltado a grupos de pequeno porte. Quando se 

comparam as abordagens da metodologia da pesquisa-ação com a pedagogia do 

pós-método, verifica-se que esta última diferencia-se da pesquisa-ação, no sentido 

de que ela a considera “uma maneira de aperfeiçoar a prática, mais do que de 

produzir conhecimento” (ELLIOT, 1991, apud KARAMAVADIVELU, 2001, p. 537). O 

pós-método considera limitador  o papel do professor como apenas o de 
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implementador de teorias, defendendo que ele conduza sua ação buscando uma 

prática autônoma. 

 Quanto aos princípios da pesquisa-ação enquanto metodologia de pesquisa, 

Thiollent afirma que “a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 

empírica em estreita associação com uma ação coletiva, na qual os pesquisadores e 

os participantes estão envolvidos de modo cooperativo78.” 

 Na metodologia citada, o pesquisador não se limita aos aspectos acadêmicos 

das pesquisas convencionais, procurando desempenhar um papel ativo na realidade 

dos fatos observados. 

 Ao efetuar-se uma comparação entre a pesquisa convencional e a pesquisa 

participante nota-se que, na pesquisa convencional, não há a participação dos 

pesquisadores junto com os usuários da situação observada.  Quando o investigador 

faz parte da dinâmica estudada, o caráter da pesquisa passa a ser denominado de 

pesquisa participante, onde as ações que ocorrem entre os agentes durante o 

processo de transformação da situação podem ser estudadas dinamicamente.  

 A pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou pela participação. 

Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a 

discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas 79 . Não 

obstante, os teóricos da pesquisa-ação pontuam que não é possível que se abra 

mão dos ideais da ciência, dado que sem os quais há o risco de se recair na 

irracionalidade, no obscurantismo e nas manipulações. 

 Sem que seja necessário abandonar o espírito científico, a pesquisa-ação 

prescreve uma conduta de pesquisa social com base empírica na qual, em vez de 

separação, haja um tipo de co-participação dos pesquisadores e das pessoas 

implicadas no problema investigado.  

 Nessa estratégia de pesquisa que se constitui a pesquisa-ação, a objetividade 

do pesquisador pode ser alcançada por meio de um controle metodológico do 

processo investigativo e com o consenso de vários pesquisadores acerca do que 

está sendo observado e interpretado.  

 Por ser mais dialógico do que o método de observação convencional, a via da 

pesquisa-ação pode ser considerada menos precisa. Mas a compreensão da 

situação, a seleção dos problemas, a busca de soluções internas, a aprendizagem 
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dos participantes, todas as características qualitativas da pesquisa-ação não fogem 

ao espírito científico. Conforme pontua Thiollent80, “o qualitativo e o diálogo não são 

anticientíficos” (2009:26).  

 Sendo uma proposta metodológica e técnica que oferece subsídios para 

organizar a pesquisa social aplicada, a pesquisa-ação não considera as populações 

estudadas como ignorantes ou desinteressadas, mas leva a sério o saber 

espontâneo e coteja-o com as explicações dos pesquisadores81. 

 Quanto aos quesitos “formas de raciocínio e argumentação”, Thiollent 

pondera que a lógica formal clássica é de pouca valia para dar conta de 

conhecimentos informais e obtidos em situações comunicativas. O autor considera 

que a pesquisa não pode perder sua legitimidade científica pelo fato de estar em 

condição de incorporar “raciocínios imprecisos, dialógicos ou argumentativos82”.  Por 

outro lado, a metodologia “deve incluir no seu registro o estudo cuidadoso da 

linguagem em situação”. 

  Thiollent acrescenta que toda pesquisa tem um raciocínio, uma lógica e uma 

hipótese. Na pesquisa-ação, a lógica de raciocínio é do tipo inferencial e é moldada 

por processos de argumentação ou de “diálogo” entre vários interlocutores. O 

objetivo da descrição e da análise dessa estrutura cognitiva consiste em oferecer ao 

pesquisador condições de “compreensão, decifração, interpretação, análise e 

síntese do „material‟ qualitativo gerado na situação investigativa” (Thiollent, 2009:31).  

 Esse „material‟ consiste na linguagem, sob formas de verbalizações ou 

argumentações. A significação do que ocorre na situação de comunicação 

estabelecida pela investigação passa pela compreensão e a análise da linguagem 

em situação. Tal análise exige a existência de precauções metodológicas e a 

minimização de aspectos extracientíficos. 

 A pesquisa-ação opera a partir de determinadas diretrizes relativas ao modo 

de encarar os problemas identificados na situação investigada e relativa aos modos 

de ação. Essas diretrizes desempenham uma função semelhante à das hipóteses na 

pesquisa convencional. Com os resultados da pesquisa, essas diretrizes podem sair 

fortalecidas ou, em caso contrário, devem ser alteradas, abandonadas ou 

substituídas por outras. A substituição de hipóteses por diretrizes não significa que a 
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forma de raciocínio hipotética seja dispensável no decorrer da pesquisa. Trata-se, 

antes, de definir problemas de conhecimento cujas possíveis soluções são 

consideradas suposições num primeiro momento e objeto de verificação e 

comprovação em função das situações constatadas.  

 Para elaborar o conteúdo programático das aulas tendo por objetivo a análise 

das habilidades interculturais dos alunos, houve a preocupação de se criar um 

ambiente pedagógico onde estivesse presente um ganho de conhecimento para 

todos os participantes envolvidos e esse conhecimento pudesse ser revertido como 

possível contribuição para reflexões semelhantes na pedagogia das línguas 

estrangeiras. O conteúdo programático procurou seguir de perto os aspectos 

cognitivo-emocionais dos alunos,  ao mesmo tempo em que levava em conta o 

contexto institucional a que eles pertenciam e o cenário sociocultural mais amplo. 

 Com relação ao aspecto da generalização diante desta metodologia de 

pesquisa, o contexto qualitativo da pesquisa social ocorre em dois níveis: o dos 

pesquisadores, quando estabelecem generalizações teóricas acerca das situações 

observadas; e o dos participantes que generalizam, em geral com menos abstrações 

e a partir de noções que lhes são familiares83. 

 Mesmo em situações de pesquisa onde participam conjuntamente 

pesquisadores e co-pesquisadores, os pesquisadores devem identificar as 

generalizações populares e cotejá-las com as generalizações teóricas. A 

comparação entre os dois tipos de raciocínio constitui uma importante fonte de 

informação para se concluir sobre a possibilidade de existência de diálogo entre as 

duas partes. 

 As inferências generalizantes e particularizantes efetuadas pelos 

pesquisadores são objeto de controle metodológico. Uma primeira exigência dessa 

ordem consiste em identificar os defeitos da generalização, em particular aqueles 

que consistem em, a partir de poucas informações locais, tirar conclusões para o 

conjunto da população ou do universo84. 

 Uma segunda exigência consiste em identificar as formas ideológicas que 

interferem na generalização. Não se trata de efetuar pesquisa sem qualquer 

ideologia, mas os pesquisadores devem estar em condições de estabelecer suas 
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generalizações com base em teorias explicitadas e utilizadas dentro de um processo 

de raciocínio onde a informação concreta foi realmente tomada em consideração.  

 Defeitos semelhantes ocorrem no que diz respeito à particularização, na 

passagem de ideias ou conceitos gerais aos indicadores levados em consideração 

na observação do campo empírico. 

 Entre os objetivos de conhecimento potencialmente alcançáveis que a 

pesquisa-ação preconiza, pode-se mencionar: 

 - a coleta de informação original acerca de situações ou de atores em 

movimento; 

 - a concretização de conhecimentos teóricos, obtida de modo dialogado na 

relação entre pesquisadores e membros dos problemas investigados; e 

 - a comparação das representações próprias aos vários interlocutores, com 

aspecto de cotejo entre saber formal e saber informal. 

 

 Com relação ao segundo item descrito entre os objetivos da pesquisa-ação, 

qual seja, a “concretização de conhecimentos teóricos obtida de modo dialogado na 

relação entre pesquisadores e membros dos problemas investigados”, destaca-se 

aqui o comentário das pesquisadoras Guilherme; Glaser; Garcia (1987, apud 

BYRAM, 2009, p. 199) sobre o papel do professor. Ao citar o teórico Paulo Freire, as 

autoras dizem  o seguinte: 

 

Idealmente, o facilitador procura realizar um diálogo com os participantes, para a 
partir desse diálogo encorajá-los a refletir criticamente sobre o seu conhecimento, 
experiência e contexto sociocultural. O diálogo, no sentido de Freire, é um 
importante processo que constrói o respeito mútuo e resulta em ações que 
fomentam o desenvolvimento individual e a justiça. O diálogo intercultural deve, 
dessa forma, ser estimulado, mas apenas sob essa perspectiva

85
. 

 

 

 As autoras complementam o arrazoado ao acrescentar a prioridade conferida 

à conscientização em Freire, considerada como um poder de transformar a 

realidade. Salientam, ainda,  que esse aspecto é bastante relevante quando o 

intento trata de reduzir o preconceito e a discriminação.  
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 Ideally, the facilitator engages in a dialogue with the participants and thereby encourages them to reflect 
critically on their knowledge, experience and sociocultural context. Dialogue, in Freire’s sense, is an important 
process that builds on mutual respect and results in informed action that fosters individual development and 
justice. Intercultural dialogue can therefore be engaged, but only from such a perspective. (Tradução da 
pesquisadora.) 
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 Tendo em vista os objetivos acima, obteve-se, a partir da coleta de dados e 

das condições de pesquisa,  material suficiente para a análise de duas situações 

distintas, a saber: 

 - comportamento revelador de estereotipia. Os autores escolhidos para essa 

análise foram Bhabha (2007) e Pennycook (2012);  e 

 - comportamento intercultural ligado à descrição do que se convencionou 

chamar de “terceiro espaço”. O terceiro espaço é objeto de pesquisa dos autores 

Bhabha (2007),  Kramsch (1994) e Hanna (2014). 

 Esses dois fatores, presentes nas observações de aula, serão objeto de 

análise desta dissertação. 

 

 

4.1 Concepção e organização da pesquisa 

 

 

4.1.1 Primeiro contato entre pesquisadora e alunos 

  

 

 Segundo os ditames da pesquisa-ação, a fase exploratória consiste em 

“descobrir o campo da pesquisa, os interessados e suas expectativas e estabelecer 

um primeiro levantamento da situação” (THIOLLENT, 2009, p. 52).  De acordo com o 

autor, nos seus primeiros contatos com os interessados, os pesquisadores tentam 

identificar as expectativas, os problemas da situação e outros aspectos do 

“diagnóstico”,  entendido como um “processo de identificação dos problemas de uma 

situação e decisão de meios adequados para encontrar soluções” (THIOLLENT 

apud VAISIBSCH, 1981).  

 Nesta pesquisa, o primeiro contato entre professora/pesquisadora e  o grupo 

de alunos ocorreu em uma aula substitutiva. 

 O material didático para essa primeira aula substitutiva havia sido preparado 

pela escola. Tratava-se de uma atividade de leitura de uma página sobre o hábito de 

fumar; em seguida, havia exercícios de compreensão do texto; por último, uma 

bateria de perguntas sobre se o aluno fumava, qual era a sua opinião a respeito e 

assim por diante. A abordagem dessa aula, dentro dos moldes do método 

comunicativo, parecia cumprir os seus objetivos, quais sejam, o de propiciar 
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elementos para o desenvolvimento da competência comunicativa, através de uma 

leitura significativa e contextualizada – o hábito do fumo -, o estudo do vocabulário e 

a sugestão de produção oral. 

 No entanto, o texto apresentado parecia datado; os alunos reagiram pouco à 

atividade proposta e faltava entusiasmo entre eles. O tema parecia não lhes dizer 

respeito o suficiente para que eles se sentissem “implicados” no assunto e, através 

dele, serem chamados a reagir. 

 

 

4.1.2 O Uso de Material Autêntico 

 

 

 Ao longo dessa primeira aula com os alunos, foi observado pela pesquisadora 

que na sala havia equipamento de informática com acesso à internet. A partir dessa 

constatação, os alunos foram consultados sobre a possibilidade de uso de material 

autêntico naquela aula. 

 Uma vez que,  à época, era notícia na mídia internacional a crise político-

econômica na União Europeia e a turma tinha interesse na área de economia, os 

alunos foram consultados sobre seu interesse em ler um artigo do New York Times 

sobre esse assunto, no que os estudantes concordaram. 

 Esse artigo, projetado em tela grande, através da internet, foi motivo de 

grande interesse na sala. Os alunos alternavam-se na leitura dos parágrafos, 

quando então comentavam sobre os temas abordados e realizavam perguntas sobre 

os vocábulos. Perguntados, reagiram dizendo que “aquele tipo de aula era bastante 

interessante”. Dessa maneira, estabelecia-se uma possibilidade de uso de material 

autêntico e criavam-se as condições para abordar temas concernentes à presente 

pesquisa. 

 O uso de material autêntico é objeto de estudo entre os especialistas da área. 

Para autores como Hanna (2012:58), as habilidades de falar, escrever, ler e ouvir 

tornam-se mais expressivas à medida em que há oportunidade de se produzir 

linguagem mais verdadeira. 

 Além disso, atividades interativas,  entre elas a linguagem autêntica do mundo 

real, tornam possível a motivação de alunos e de professores. Essa estratégia teria 
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a vantagem de criar um ambiente social que motiva o uso das habilidades sociais, 

estimulando a produção autônoma 86. 

 O material autêntico ainda fornece aos alunos a oportunidade de observar 

hábitos, costumes, comportamentos e interações das culturas-alvo, possibilitando-

lhes inferir e comparar hábitos e atitudes e favorecendo sua capacidade linguística, 

bem como o treino das habilidades interculturais 87. 

 No uso do material autêntico, observaram-se as seguintes premissas: 

 a) foram utilizadas mídias internacionais para falar de política, economia e de 

 temas ligados ao pensamento criativo. O meio foi primordialmente a internet, 

 sob o formato de vídeos; 

 b)  o objetivo ao trazer o olhar “jornalístico” para as aulas através do uso de 

 vídeos era decorrente do  fato    de os sites internacionais utilizarem-se 

 de    jornalistas   especializados   ecada área, e, quando isso não  ocorria, 

 haver convidados nessa condição. Com isso, buscava-se que  relatos 

 sobre os temas       veiculassem  uma perspectiva considerada mais 

 “objetiva”, com profissionais dedicados ao assunto; 

 c)   cabia ao professor iniciar o tema e propiciar a reflexão dos alunos, para 

 que os estudantes se sentissem à vontade e trouxessem o seu ponto-de-

 vista;  

  d)  finalmente, a abordagem e o conteúdo programático das aulas previa o 

 desenvolvimento da   aquisição linguística,  preservando-se a  perspectiva 

 de aprendizado da língua sob esse aspecto. 

 

 

4.1.3 Observação e pesquisa qualitativa 

  

 

 De acordo com os princípios da estratégia de pesquisa da pesquisa-ação, a 

delimitação do campo de observação empírica está diretamente relacionada ao 

quadro de atuação (THIOLLENT, 2009, p. 66). Neste caso, o quadro de atuação 

referido são as aulas de inglês como LE para adultos profissionalmente ativos. As 

aulas observadas ocorreram dentro da empresa onde os alunos trabalham, podendo 
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ser classificadas da maneira como são comumente conhecidas, do tipo in-company 

(aulas nas dependências da firma).  

 A metodologia da pesquisa-ação considera a possibilidade de valorização dos 

critérios da representatividade qualitativa 88. Quando se fala em pesquisa social, a 

representatividade dos grupos investigados pode ocorrer através de critérios 

quantitativos ou qualitativos. O critério qualitativo está conectado com a 

interpretação e a argumentação controlados. Thiollent considera que há a 

possibilidade de se recorrer ao que se denomina de “amostras intencionais”. As 

amostras intencionais tratam de um pequeno número de pessoas escolhidas em 

função da relevância em relação a um determinado assunto. Esse princípio é 

sistematicamente aplicado na pesquisa-ação. Pessoas ou grupos são escolhidos em 

função de sua representatividade social dentro da situação considerada. 

 Thiollent89 acrescenta que há adequação no princípio de intencionalidade no 

contexto da pesquisa social com ênfase nos aspectos qualitativos. Nesse caso, há 

um tratamento qualitativo da interpretação do material captado em função das 

características do problema investigado (Id., 2009:68). A representatividade das 

pessoas é julgada e a escolha é decidida a partir do consenso de pesquisadores e 

participantes. 

 No caso da pesquisa-ação, esse julgamento se dá através de seminários em 

que as populações envolvidas tomam a sua decisão, em conjunto com os 

pesquisadores. No presente caso, a decisão de consenso foi tomada em conjunto 

com os pesquisadores envolvidos e os coparticipantes, que são os alunos 

observados. 

 

 

4.1.4 Amostragem 

 

 

 O grupo em questão foi escolhido para a observação de aulas devido ao fato 

de os alunos, em primeiro lugar, terem demonstrado interesse no formato de aulas 

com material autêntico. Essa escolha, em conjunto com a pesquisadora, ocorreu a 

partir do primeiro contato com os alunos. Houvessem os alunos tido ressalvas para o 
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uso do material autêntico e esse fator seria impeditivo ao prosseguimento da 

pesquisa nesta dissertação. 

 Em segundo lugar, a amostra é representativa porque trata de alunos com 

conhecimento avançado do inglês como LE, o que os torna capazes de 

frequentarem um curso com vistas à discussão de fatores culturais na língua de 

chegada. Tal não se daria se os alunos tivessem nível inferior ao intermediário. 

 Um outro fator relevante para a escolha dos alunos como objeto de 

observação do presente trabalho foi a questão de eles terem tido contato com 

culturas diferentes, tanto em presença física quanto em interesse intelectual. Os 

alunos deste grupo de trabalho eram convocados pela companhia em que 

trabalhavam a fazerem parte de conferências internacionais e/ou tinham interesse 

pessoal em outras culturas. 

 Os fatores acima – o da competência linguística, o do interesse expresso em 

outras culturas e o da anuência em fazerem parte deste tipo de pesquisa 

participante – torna esse grupo uma amostra passível de ser constituída como co-

participante nos parâmetros da pesquisa-ação, qualificando-a como significativa 

para os propósitos desta dissertação, quais sejam, os da análise das habilidades 

culturais de alunos em contato com material autêntico. 

 Pode-se, no entanto, fazer uma ressalva com relação à metodologia aplicada, 

relacionada à utilização da língua de chegada no curso da investigação. Ou seja, 

esta dissertação utilizou-se de uma turma de alunos avançados na proficiência 

linguística e, em virtude desse fator, a pesquisa passou-se inteiramente na língua-

alvo. 

 Devido a essa contingência, o uso de material autêntico não necessitou de 

ser adaptado, tornando-se a técnica de pesquisa utilizada para conectar os alunos a 

outras culturas, com a concorrência da tecnologia da web. 

 A ressalva é a de que, houvesse uma outra turma sendo observada sem a 

mesma proficiência linguística e haveria a necessidade da observação ser feita na 

L1, e não completamente na língua de chegada, como foi o caso desta pesquisa. Do 

mesmo modo, o material autêntico a ser aplicado em turmas de menor proficiência 

linguística teria que ser adaptado.  Com relação a esse tema, há controvérsia entre 

os pesquisadores da área quanto à validade do trabalho de adaptação do material 

autêntico, considerando que a adaptação de material autêntico os torna, na 
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realidade, materiais semi-autênticos, o que em si só pode constituir uma contradição 

(Hanna, 2012:62). 

 

 

4.2 Reelaboração do conteúdo programático do curso 

 

 

 4.2.1 Estrutura  do Curso 

 

 

 Michel Byram, teórico da interculturalidade, ao fazer a apresentação de 

conteúdos programáticos que contemplem esse interesse, destacou o conteúdo 

programático do Currículo Nacional para a Educação na Inglaterra e País de Gales. 

Esse Currículo, aprovado em 1988, especifica para as línguas estrangeiras, além 

das quatro habilidades, a saber, a fluência verbal, a capacidade de leitura e de 

escrita e a compreensão oral, que os alunos desenvolvam uma “consciência 

cultural”, descrita da seguinte maneira: 

 

Os estudantes devem, assim sendo, privar de oportunidades constantes para (...) 
avaliarem as similaridades e diferenças entre a sua própria e outras culturas das 
comunidades/países onde a língua de chegada é falada

90
 (DES, 1990, p. 36, apud 

BYRAM, 1994, p. 77). 
 

 

 O Currículo referido por Byram aponta para “áreas de experiência” como uma 

tentativa para especificar temas e tópicos considerados como essenciais para o 

ensino da língua e da cultura, no que se considera ser “conteúdo mínimo”. Essas 

áreas contemplam assuntos tais como: atividades quotidianas; a vida social; o meio-

ambiente; a educação e o trabalho; as comunicações; o mundo internacional; 

imaginação e criatividade. 

 Na utilização de assuntos de interesse apropriados a um curso de línguas 

voltado para a competência intercultural de alunos ativos profissionalmente, este 

trabalho procurou formatar as aulas de acordo com critérios de assunto e objetivo. 

As áreas prioritárias foram prioritariamente relativas a temas ligados à Economia; à 
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 Learners should therefore have frequent opportunities to (…) identify with the experience and 
perspective of people in the countries and communities where the target language is spoken [and] use 
this knowledge to develop a more objective view of their own customs and ways of thinking. (DES, 
1990:36). Tradução da pesquisadora. 
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Política Internacional; e ao pensamento criativo. Porém, também foram abordados 

temas ligados ao meio-ambiente, culinária e tecnologia espacial. 

 A área “Economia” consistia de maior familiaridade entre os alunos, 

correspondendo ao seu perfil profissional. Essas aulas foram exploradas de maneira 

a fortalecer os laços pedagógicos entre alunos e pesquisadora, ao mesmo tempo em 

que se discutia os temas da interculturalidade sob esse âmbito. O “pensamento 

criativo” foi abordado com vistas a propiciar aos alunos um espaço para a ilustração 

de como a criatividade se apresenta em outras culturas; o objetivo deste último tema 

era, igualmente, estimular a sua participação no processo pedagógico e estimular o 

pensamento crítico. 

 A abordagem de temas relativos à política internacional tinha por objetivo o 

aprofundamento no aspecto intercultural das diversas sociedades, bem como 

realizar a apresentação de temas geradores de possíveis polêmicas e com caráter 

controverso. 

 As aulas também incluíram seminários, em que os alunos efetuavam 

apresentações orais sobre temas relevantes, sempre com a duplicidade do olhar 

intercultural e de aquisição linguística. 

 

 

4.2.2 Aquisição Linguística 

 

 

 Stephen D. Krashen, estudioso da área da Aquisição Linguística de Segundas 

Línguas, descreve as condições necessárias para que a aquisição se dê (2009:70). 

Tais condições constariam de: a) um conteúdo programático que inclua o 

conhecimento denominado por ele como i + 1, em que  i  representa o conhecimento 

de domínio do aluno,  e  +1  é representativo daquilo que o aluno não conhece 

ainda; b) a existência, por parte do aluno, do que ele considera ser um “filtro afetivo 

baixo”, ou seja, presença de pouca resistência com relação ao aprendizado da 

língua.  

 

 Com relação à primeira condição, Krashen pontua que  
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A característica definidora de um bom professor é aquele que pode 
transformar o seu discurso em algo compreensível para um falante não-
nativo na língua, não importando o nível de competência na língua de 
chegada.

91
 (KRASHEN, 2009, p. 71). 

 
 

 Na utilização do material autêntico, buscou-se fazer uso da hipótese de 

conteúdo programático que contemplasse a estrutura i+1, de acordo com os 

preceitos de Krashen92. Dessa forma, a escolha recaiu sobre o material autêntico 

especialmente sob o formato de vídeos. Isso se deveu à possibilidade que o material 

em vídeo oferece de trazer os aspectos imagéticos e auditivos combinados, 

possibilitando dessa forma a otimização da atividade de compreeensão oral. 

Especialmente, os vídeos permitem uma conexão com os fatos algo imediata, 

ampliando um efeito de “presentificação” da realidade apresentada. 

 Os vídeos exibidos tinham como critério estabelecido apresentar sempre 

algum grau de dificuldade extra para a turma de nível avançado que foi objeto de 

observação desta presente pesquisa. Por outro lado, por ocasião da exibição dos 

vídeos, importava transformar a mensagem em material inteligível para os alunos, 

mantendo-se o uso da língua de chegada em tempo integral, em conformidade com 

os preceitos de Krashen. Essa preocupação era concernente ao aspecto de 

aquisição linguística. 

 O critério de seleção dos vídeos constituiu-se em reportagens que 

apresentassem um grau de desafio para os alunos e estivessem dentro dos temas 

escolhidos como de interesse para esse grupo específico. O material em forma de 

vídeo trazido pela mídia internacional veiculada pela internet também contava com a 

vantagem da apresentação de uma variedade de sotaques de países cuja L1 é o 

inglês. Como exemplos, utilizaram-se vídeos oriundos dos Estados Unidos e a Grã-

Bretanha, mas também da Austrália, do Canadá e da África do Sul. Os vídeos eram 

assistidos previamente pela pesquisadora, quando então procedia-se à seleção de 

termos e expressões para o progresso na aquisição linguística, com temas relativos 

à interculturalidade. 

 Ainda nessa etapa de planejamento, ocorria a seleção e elaboração da 

transcrição do conteúdo do vídeo em trecho correspondente a dois minutos. Esse 
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período de tempo era considerado razoável para integrar a aula de duas horas, sem 

prejuízo dos demais exercícios. 

 Sendo um grupo de nível de proficiência avançada no inglês como LE, 

privilegiaram-se construções gramaticais compatíveis com esse nível, além da 

presença de expressões idiomáticas (idiomatic expressions)  e verbos frasais 

(phrasal verbs).  

 O estudo desse conteúdo gramatical de caráter avançado na aquisição 

linguística foi contemplado com mais particularidade nos exercícios 1. a)  e 1. b) , tal 

como descritos abaixo. O questionário relativo à compreensão oral do vídeo também 

tinha como objetivo a incorporação das novas estruturas apresentadas no 

vídeo..Novamente, enfatiza-se a preocupação de o aluno apresentar  progresso na 

língua em termos de aquisição linguística. 

 Com relação ao segundo aspecto levantado por Krashen, qual seja, a 

presença de pouca resistência com relação ao aprendizado da língua, pode-se dizer 

que, neste grupo específico estudado, houve momentos em que as intervenções da 

pesquisadora foram registradas e recebidas por uma maior efusão ou, por outro 

lado, por uma resistência de pensamento e de recepção de ideias. A visão de 

Krashen nesse sentido é a de que o filtro afetivo varia de intensidade de acordo com 

o aluno, e isso muitas vezes determina o grau de progresso que o aluno realiza na 

língua.93 

 

 

 4.2.3  Estrutura das Aulas 

 

 

 As aulas-observação, alvo desta pesquisa, também coincidiram com o 

formato de aula denominado pelos teóricos contemporâneos do método 

comunicativo como CBI – Content-Based Instructions,  (Instruções Baseadas no 

Conteúdo). 

 K. Krahnke, um dos autores que Jack C. Richards, teórico da Abordagem 

Comunicativa, relaciona como representante de um dos “prolongamentos 
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 Because there are individual differences in the rate of acquisition (due to the strength of the 
affective filter and the amount of comprehensible input obtained), it is extremely unlikely that all the 
students in any class are at the same stage.  (KRASHEN, 2009, p. 75) 
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contemporâneos do ensino comunicativo”94,  descreve o formato de aula CBI  como 

“o ensino de conteúdo ou informação com pouco ou nenhum esforço para ensinar a 

língua em si como separada do conteúdo”95. 

 De acordo com tal premissa, o significado é considerado vital para o 

aprendizado. Além disso, nesta formulação o pensamento crítico e criativo é visto 

como prioridade, na medida em que o objetivo não é meramente o aprendizado da 

língua em si, senão o uso que se fará dela para além das atividades em sala de 

aula. 

 Uma das dificuldades pedagógicas apontadas quando se faz uso do formato 

de aula do tipo CBI, no entanto, é a possibilidade do aspecto da aquisição linguística 

ser relegado a segundo plano, pois a ênfase são os assuntos; via de regra, a língua 

de chegada é considerada apenas como o veículo utilizado para que aqueles fins 

sejam atingidos. Buscando não perder de vista a dificuldade causada por esse 

formato de aula, a dinâmica aplicada nas aulas observadas neste presente trabalho 

contou com os seguintes passos: 

 

a) Introdução ao tópico (Warm-Up) 

Com referência a esse primeiro exercício, anterior ao vídeo que iria 

transmitir o material autêntico a ser trabalhado pelo grupo, optou-se por 

realizar perguntas aos alunos, sugestivas do tema do dia. Ainda havia 

a possibilidade de mostrar um elemento visual, que já era parte do 

vídeo, porém sem a sua transmissão, constituindo-se de elemento 

“fixo” projetado na parede, para que os alunos pudessem se inteirar do 

tema a ser tratado e realizar as suas observações iniciais. 

  

b) Lista de vocabulário.  

Ao longo das aulas, notou-se que os alunos eram muito necessitados 

de ter à mão as expressões e termos que iriam fazer parte do material 

de áudio e vídeo. Assim sendo, uma lista de vocabulário extraída do 

conteúdo do vídeo que seria transmitido foi acrescentada à dinâmica 

                                                           
94

 In this chapter we will examine two current methodologies that can be described as extensions of 
the CLT movement. (RICHARDS, 2006:25)  
95

 CBI is the teaching of content or information in the language being learned with little or no direct or 
explicit effort to teaching the language itself separately from the content being taught. (KRAHNKE, 
1987,p. 65, apud RICHARDS, 2006, p. 25). 
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de aula a partir do início do terceiro mês (a partir da 20ª. hora/aula), o 

que facilitou sobremaneira o trabalho de compreensão oral por parte 

dos alunos. Esta atividade era feita aos pares, e a pesquisadora 

procurava fazer com que os alunos mais proficientes fizessem pares 

com os menos expostos à língua de chegada. Em geral, os alunos 

entremeavam este exercício de vocabulário com perguntas à 

pesquisadora, que sempre que possível buscava uma interação com os 

alunos mais proficientes para providenciar uma resposta, no que era 

considerado como mais um aspecto neste exercício que também 

consistia em uma negociação de significados. 

 

c) Correção da lista de vocabulário.   

Este exercício consistia de uma lista de termos e expressões que iriam 

ser parte constituinte do vídeo a ser transmitido. O exercício era 

apresentado na forma “faça a correspondência do significado” 

contendo definições das palavras consideradas desafiadores para a 

turma. Havia uma variação desse tipo de exercício, em que os alunos 

eram chamados a providenciar as definições. Nesse caso, a correção 

era mais longa, na medida em que havia a necessidade de se discutir 

cada definição dada, com toda a turma. No entanto, esse tipo de 

atividade servia como introdutória para o tema a ser trabalhado, e 

repetidas vezes os alunos faziam uma discussão bastante extensa 

sobre o assunto da aula através mesmo da lista de expressões e 

termos, antes do vídeo em si ter sido exibido. Nesse sentido, havia 

bastante conversação na língua de chegada e muito era anotado por 

parte dos alunos. Portanto, neste começo de aula já trabalhávamos as 

habilidades de fluência e de escrita, conectadas a um significado, qual 

seja, o assunto escolhido para a aula. 

      

d) Leitura de questionário anterior à transmissão do vídeo. 

Nesta etapa da aula, os alunos realizavam a leitura de perguntas 

elaboradas previamente através de material escrito sobre o vídeo a ser 

transmitido, inteirando-se do conteúdo das mesmas e solicitando 

esclarecimento se necessário. Esta etapa demonstrou ser relevante 
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devido ao fato de constituir-se um guia para o direcionamento da 

atenção do aluno enquanto ele estivesse se dedicando à próxima 

atividade, a de transmissão do vídeo. 

 

e) Primeira transmissão do vídeo.  

Com o auxílio da internet, o vídeo era transmitido através de um 

projetor que ocupava uma tela sobre uma das paredes da sala de 

reunião, nas dimensões aproximadas de 2m x 2m. A sala tinha a sua 

iluminação diminuída, e os alunos concentravam-se exclusivamente na 

atividade de projeção, porém cientes da tarefa anterior, ou seja, o 

questionário previamente apresentado. 

 

f) Respostas ao questionário. 

Finalizada a transmissão, os alunos procuravam responder as 

perguntas inicialmente formuladas sobre o vídeo que assistiram. Nesse 

momento, os estudantes com maior proficiência tendiam a respondê-

las mais rapidamente. Portanto, a dinâmica que se estabeleceu ao 

longo das aulas foi o de gerar as respostas inicialmente na forma oral, 

para que depois todos pudessem anotá-las nas folhas distribuídas. 

 

g) Retransmissão do vídeo. 

A fim de que a atividade de resposta do questionário fosse levada a 

cabo completamente, o vídeo era retransmitido, por vezes com 

interrupções, para dirimir as dúvidas porventura existentes. 

 

h)  Produção controlada: segunda correção do questionário. 

Neste momento da aula, os alunos retomavam as perguntas do 

questionário e, aos pares, efetuavam a correção oral e escrita. Essa 

etapa era usada de forma que os estudantes trocassem informações 

sobre o assunto estudado e, tendo o questionário como guia, 

praticassem as estruturas em pauta. 

 

i) Produção espontânea: e.g., role-plays ou debates. 
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Esta etapa era preenchida por role-plays ou debates, em que os alunos 

eram chamados a desempenharem papeis baseados no assunto do dia 

ou a efetuarem comentários sobre os temas.  A produção verbal, nesta 

etapa, sofria menos correções, pois o objetivo era o desenvolvimento 

da habilidade da fluência. 

 

 

 A formatação de aulas utilizada buscava trazer uma estrutura que permitisse 

aos alunos opinar sobre os temas em pauta, primeiro de forma guiada através dos 

questionários e em seguida mais livremente. Com essa estratégia, o objetivo era 

oferecer ao aluno ferramentas que permitissem a aquisição de vocabulário e 

estruturas de fluência na língua, ao mesmo tempo que se lhes apresentavam tópicos 

para discussão que trouxessem à tona  temas relativos à interculturalidade. 

 

 O próximo Capítulo trata da Observação e Análise das Aulas, tendo como 

respaldo teórico pesquisadores da área da Interculturalidade e dos Estudos 

Culturais. 
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CAPÍTULO V 

OBSERVAÇÕES E ANÁLISE DAS AULAS  

 

 A observação das aulas nesta dissertação procura fazer uso das premissas 

da estratégia de pesquisa da pesquisa-ação, através do autor  Thiollent.   

 A pesquisa-ação pode ser considerada como um passo adiante na pesquisa 

participativa, na medida em que encampa os princípios qualitativos desta última, ao 

considerar o professor como pesquisador, mas também confere à sua participação 

um caráter ativo de intencionalidade, no sentido de interferência na realidade 

observada. Quanto a este aspecto, a pesquisa-ação está em consonância com a 

pedagogia do pós-método e os parâmetros da particularidade, praticalidade e 

possibilidade, termos sugeridos pelo autor B. Kumaravadivelu (2001, p. 537). Cabe 

destacar que, em nosso país, a pedagogia da possibilidade, que leva em conta o 

contexto sociopolítico, conta com o teórico e Freire (apud BYRAM, 2009, p. 192, 

KRAMSCH, 2001, p. 243). 

 

 

5.1 Apresentação da amostragem 

 

 

5.1.1 Grupo Participante 

 

 

 A amostragem de alunos que constituiu objeto de investigação desta 

dissertação constou de um grupo de quatro alunos do sexo masculino, com idades 

entre 30 e 50 anos. 

 Os alunos, regularmente matriculados na escola privada de inglês onde a 

pesquisadora atua como colaboradora, haviam sido testados previamente de duas 

maneiras:  

 a) teste de múltipla escolha da publicação Market Leader96;   

                                                           
96

 COTTON; FALVEY; KENT, 2008. 
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 b) entrevista com vistas à análise de necessidades da língua inglesa para o 

aluno (“needs analysis”).  

 O resultado dos testes dos alunos indicou conhecimento compatível com os 

níveis Intermediário Avançado e Avançado de inglês como LE e recomendou a 

adoção de livro didático voltado para o estudo de “Business English” (“Inglês para 

Negócios”). 

 Os livros didáticos adotados pela escola para esse grupo foram: 

 - Business Vocabulary in Use97 

 - Market Leader Banking and Finance – Business English98. 

 A escola segue os princípios da Abordagem Comunicativa, com foco na 

prática da competência oral para fins de comunicação e voltada ao ambiente 

profissional dos alunos. 

 A seguir, um breve perfil dos alunos. As informações foram obtidas ao longo 

das aulas, através de conversas informais na língua de chegada. A maneira de 

referir-se aos alunos é através de números, a fim de preservar-lhes a identidade. 

Não houve aplicação de questionário e as informações foram fornecidas 

espontaneamente, à medida em que o curso progredia. Conforme:  

 

Na pesquisa-ação nem sempre são aplicados questionários codificados, 
pois, quando a população é de pequena dimensão e sua estruturação em 
grupos permite a fácil realização de discussões, é possível obter 
informações principalmente de modo coletivo, sem administração de 
questionários individuais(THIOLLENT, 2009, p. 70). 
. 

 

 

5.1.2 Perfil dos alunos 

 

 

Número Um 

50, é formado em Administração de Empresas, com MBA em Economia. Residiu nos 

Estados Unidos por dois anos. Em diversas ocasiões, apresentou-se como 

“defensor” da cultura norte-americana, pois comparava-a com a cultura brasileira e 

sempre achava “defeitos” nesta. A análise do perfil pedagógico de Número Um neste 

curso tende a considerá-lo como ocupando o espaço “in-between”, ou terceiro 

                                                           
97

 MASCULL, 2010. 
98

 JOHNSON, 2008. 
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espaço, uma vez que ele parece, por vezes, demonstrar uma identificação cultural 

com aspectos da cultura norte-americana, como tentará ser demonstrado nas 

observações de aula. O conceito de terceiro espaço é abordado neste trabalho 

através de autores da área da interculturalidade,  como  Kramsch (2001) e Byram 

(1994), sendo melhor desenvolvido nas Considerações Finais. 

Com relação  ao aspecto da proficiência linguística,  Número Um era capaz 

de reconhecer uma gama considerável de vocabulário relativa ao nível Avançado, 

como “idiomatic expressions” (“expressões idiomáticas”) e “phrasal verbs” (“verbos 

frasais”), com produção acima da média do grupo. No entanto, fazia uso apenas 

razoável de tempos mais elaborados, como o present perfect continuous e 

necessitava de um desenvolvimento mais preciso no tangente à pronúncia.  

 

Número Dois 

34, formado em Administração de Empresas, com MBA em Economia. Possuía 

vocabulário e gramática relativos ao nível Intermediário Avançad. Sua participação 

em aula caracterizou-se por ser, juntamente com a de Número Um, ativa e 

frequente, especialmente no aspecto oral. Declarou, em uma das aulas, ter sido 

aluno, quando criança, na escola mantida pela firma. Ao fazer tal declaração, 

Número Dois estava aparentemente grato pela oportunidade,  mencionou também a 

existência de casos semelhantes ao seu. Número Dois era solicitado pela firma a 

participar de conferências internacionais no exterior, pois possuía bom comando do 

inglês. Dessas experiências, ele trazia relatos que levavam a concluir que  havia tido 

contato com culturas diferentes .  

 

Número Três 

36, formado em Administração de Empresas,  com MBA em Economia. Tendo-se 

juntado tardiamente ao grupo, era de personalidade mais quieta. Além disso, era 

subordinado hierarquicamente ao Número Quatro. Esses três fatores – o de ser um 

integrante tardio, de natureza mais calada e ser subordinado a Número Quatro - 

talvez tenham contribuído para que ele sempre se mostrasse mais cuidadoso em 

seus julgamentos, o que tornou-se particularmente evidente em sua participação na 

Aula 12 - “O Acordo Nuclear entre o Irã e as Potências Ocidentais”. No início do 

curso, seu fraseado era algo confuso, com o uso de palavras adaptadas da L1. Ao 
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longo das aulas, a fluência na língua de chegada desenvolveu-se, trazendo 

coerência à sua capacidade de se expressar oralmente. 

 

 

Número Quatro 

55, formado em Administração de Empresas, com MBA em Economia. Tinha caráter 

conciliatório e, assim como Número Três, possuía menos conhecimento linguístico e 

vocabular do que Número Um e Número Dois. Participava ativamente nas aulas, 

especialmente quando o assunto tratava de termos técnicos da área econômica, 

demonstrando conhecimento tanto na conceituação desses termos, como em sua 

denominação na língua inglesa, mesmo quando a  complexidade era acima da 

média do esperado para o nível. Ao ser chamado a responder oralmente e de 

improviso a perguntas dentro dos temas da aula, Número Quatro inicialmente 

mostrava-se pouco à vontade, demonstrando pouca autoconfiança para falar em 

público. A pesquisadora procurou levar esse traço em consideração, ao mesmo 

tempo em que buscava oportunidades para que o aluno exercitasse sua fluência. 

 

 A seguir, encontram-se a descrição e a análise das aulas observadas no 

período de dezembro de 2012 a dezembro de 2013. O formato das aulas, a estrutura 

e o conteúdo programático do curso estão apresentados no Capítulo 3 – Método.  

 

 

5.2 Apresentação das Aulas 

 

 

Aula 1 

Assunto: Economia 

Título da Aula: “What is Renminbi?”  (“O que é Renminbi?”) 

Tema da Aula: Uso do Renminbi,  a Moeda Chinesa para Negócios Internacionais 

Material Utilizado: Vídeo de Instituição Financeira com Sede em Hong-Kong .( Fig.1). 
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Figura1 - Vídeo de Instituição Financeira com Sede em Hong-Kong 

 

Fonte: www.hsbcnet.com/renminbi/what-is-rmb?WT.ac=CIBM 

 

Aspecto Intercultural 

 

 O vídeo “What´s renminbi?” (“O que é renminbi?”), com duração de 4min, é 

parte integrante e título de uma entrevista exibida por uma instituição financeira 

internacional com forte presença no mercado chinês. A intenção da exibição do 

vídeo era de convidar à discussão dos temas da globalização e internacionalização 

das firmas. O tema obteve bastante responsividade por parte dos alunos; porém, 

eles desconheciam a existência dessa moeda.Número Dois, especialmente, 

questionou durante a aula, de diversas formas, qual seria a aplicação para o termo 

da moeda chinesa no mercado internacional. Entre os temas discutidos em aula 

pelos alunos foi o de se a instituição financeira em evidência seria de origem 

chinesa. Os estudantes pareciam estar de acordo quanto a esse fato, reforçando-o 

em diversas sentenças soltas, confirmadas uns pelos outros. Não obstante, o site da 

instituição financeira descreve ter sido um escocês, em 1870, quem o fundou. 

Porém, o seu escritório central está localizado em Hong Kong.  

 Outro aspecto dessa aula foi o consenso entre os alunos de que a instituição 

financeira em pauta havia-se tornado internacional devido à existência de um claro 

objetivo naquele sentido; e que tal não ocorria na instituição da qual os alunos 

faziam parte. Isso parecia gerar alguma frustração, embora não parecesse ser um 

assunto pungente para eles. Ao final da aula, todos ainda estavam sob a forte 

impressão do termo “renmimbi”. Eles haviam sido surpreendidos pela existência de 

um fato econômico a eles desconhecido. Dada a reatividade dos alunos, 
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especialmente por parte de Número Dois, que efetuou muitas perguntas visando o 

esclarecimento do termo, ficou claro que as bases para assuntos interculturais 

haviam sido lançadas. 

 

Aula 2 

Assunto: Pensamento Criativo 

Título da aula: “Invention makes objects liquid repellent”  (“Invenção torna objetos à 

prova d‟água”) 

Tema da aula: Apresentação da Invenção de Tecnologia que Repele Líquidos 

Material Utilizado: Vídeo do Site Eletrônico da Revista Britânica The Economist (Fig. 

2) 

 

Figura 2 - Vídeo do Site Eletrônico da Revista Britânica The Economist 

 

Fonte: http://edition.cnn.com/video/?hpt=hp_tvbx#/video/business/2013/01/17/make-create-innovate-
p2i-technology.cnn 

 

 

Aspecto de Aquisição Linguística 

 

O vídeo versava sobre uma tecnologia desenvolvida na  Grã-Bretanha, que 

trata de uma substância usada em roupas e em objetos, tornando-os à prova d‟água. 

Para fins bélicos e de proteção de equipamento, o inventor obteve renome 
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internacional, sendo a tecnologia usada pelas Forças armadas britânicas 

atualmente. 

Nesta aula, os alunos enquanto grupo encontraram dificuldades para realizar 

a transposição dos diversos verbos frasais e expressões idiomáticas. Tiveram 

bastante dificuldade em compreender os verbos no vídeo, “bead up” (“transformação 

em bolinhas”) e “roll over” (“rolar”), descritivos quanto à forma de funcionamento da 

invenção repelente de líquidos. Observou-se a presença de uma clara dificuldade 

para realizar a transposição da L1 à LE. Recursos foram utilizados para ajudar a 

compreensão dos alunos, como desenhos na lousa acompanhados de explicação 

esquemática e repetição da transmissão do vídeo. Mesmo assim, a dificuldade para 

a correlação entre as duas estruturas de línguas persistiu. Uma vez que não houve o 

uso do recurso da tradução para a L1 para auxiliar na compreensão, nota-se que 

nessa aula os verbos frasais e as expressões idiomáticas provenientes do material 

autêntico utilizado constituíram-se em fonte de grande dificuldade para os alunos. 

 

Aula 3 

Assunto: Política 

Título da Aula: “Cameron floats idea of UK leaving EU”  (“Cameron sugere saída do 

Reino Unido da União Europeia”) 

Tema da Aula: Permanência da Grã-Bretanha como Membro da União Europeia 

Material Utilizado: Vídeo do Site Eletrônico Norte-Americano CNN (Fig. 3) 
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Figura 3 - Vídeo do Site Eletrônico Norte-Americano CNN

 

Fonte: http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2013/01/24/pkg-chance-eu-and-uk-divorce-possibility 
.cnn?iref=allsearch 

 

 

Aspecto intercultural 

 

A primeira cena do vídeo é a do Primeiro-Ministro da época, David Cameron, 

entrando no já folclórico endereço, 10 Downing Street, London, U.K. Essa cena foi 

escolhida com a finalidade de apresentar a residência oficial do PM da Inglaterra aos 

alunos, que desconheciam o fato. Assim, o vídeo inicia-se com uma informação 

cultural. A segunda cena é a de David Cameron falando no Parlamento britânico. O 

tema de seu discurso é a permanência na União Europeia. A fala do PM é a favor de 

um plebiscito, a ser realizado em 2017, para decidir se a Grã-Bretanha deve 

permanecer como membro daquele conglomerado. A reação dos alunos a essa aula 

é a de interesse sobre a cultura britânica; assim como de anuência quanto ao ponto-

de-vista dos políticos da União Europeia,  contrários à posição dos ingleses de 

deixarem o bloco europeu. Até esta aula, eles ainda não se mostravam afeitos ao 

debate. Era o início do curso, eles estavam-se familiarizando com a metodologia de 

apresentação de vídeos com material autêntico. Concordavam com a visão 

predominante do vídeo, contrário ao que parecia um extremismo do primeiro-ministro 

inglês. Assim, ao responderem o questionário de compreensão geral e detalhada, as 
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respostas dos alunos limitaram-se  a reproduzir os pontos-de-vista exibidos. A 

postura geral era de anuência, sem debates acalorados. 

Aspecto de Aquisição Linguística 

Expressões como “pull out the draw bridge”,  referência às pontes levadiças 

da Grã-Bretanha, foram estudadas no discurso de Cameron ao Congresso Britânico: 

“I never wanted us to pull up the draw bridge and retreat from the world”  (“Eu nunca 

quis que erguêssemos as pontes levadiças e nos isolássemos do mundo”), utilizada 

pelo Primeiro-Ministro como resposta à crítica de que ele estaria tomando uma 

atitude isolacionista com relação à União Europeia. Os alunos também tiveram a 

oportunidade de entrar em contato com o sotaque britânico através do narrador e do 

Primeiro-Ministro, que falaram durante os quase 3 minutos do vídeo. Além disso, foi 

apresentada a reação dos países que atualmente compõem a União Europeia. O 

vídeo descreveu a reação dos outros países como “hostile” (“hostil”) diante do que 

estava sendo considerada “ an isolationist attitude” (“uma atitude isolacionista”) da 

Grã-Bretanha. De fato, após o discurso de Cameron, o repórter do vídeo exibia fotos 

dos políticos a seguir, com legendas sobre as imagens. Por exemplo, o Ministro de 

Relações Exteriores da França era exibido com o que parecia ser uma atitude de 

desagrado, ao mesmo tempo em que aparecia escrito sobre o vídeo: “dangerous”  

(“perigoso”), numa referência ao discurso de Cameron. Já a foto do Ministro de 

Relações Exteriores da Alemanha aparecia com a seguinte legenda: “Cherry picking 

not an option”  (“Escolher apenas a parte boa não é alternativa”). A Primeira-Ministra 

alemã, Angela Merkel, aparecia realizando uma declaração a respeito da 

necessidade de um “compromise” (“acordo”). Sobre a imagem da primeira-ministra, 

a frase: “In this framework, we are prepared to talk about British wishes”  (“Com essa 

postura, estamos preparados para conversar sobre as intenções britânicas.”). A 

exibição do vídeo com as legendas tais como descritas acima deu aos alunos a 

oportunidade de compreenderem a situação mais facilmente, o que conferiu ao 

material autêntico um aspecto considerado bastante didático. 
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Aula 4 

Assunto: Diversidade 

Título da aula: “Equality and Diversity”  (“Igualdade e Diversidade”) 

Tema da Aula:  Discriminação contra Minorias 

Material Utilizado:  Livro Didático  

Fonte: Business Vocabulary in Use99  

 

Aspecto de Aquisição Linguística 

 

 Nesta aula, o tema da diversidade foi abordado através do livro didático 

adotado no curso, o Business Vocabulary in Use 100, através de sua Unidade 11, 

cujo título é “Equality and diversity” (“Igualdade e diversidade”). Esse material 

didático inicia a unidade trazendo o aspecto da discriminação contra minorias. O 

primeiro exercício proposto apresenta uma lista de grupos passíveis de serem objeto 

de prática discriminatória e os relaciona aos termos: “gender” (“gênero”), “race” 

(“raça”), “education” (“educação”), “disabled people” (“pessoas com limitação física”), 

“age” (“idade”), “sexual orientation” (“orientação sexual”), “sexism” (“machismo”) e 

“discrimination” (“discriminação”).  Em seguida, há as definições de “stereotypical 

ideas”  (“ideias estereotipadas”)  e  “racism”  (“racismo”).  Os alunos prosseguem na 

atividade, lendo as definições oferecidas pela publicação. 

 

Aspecto Intercultural 

 

 O livro também aborda o conceito da ação afirmativa, presente nas culturas 

americana e britânica. No sexto parágrafo da página 30 da referida unidade, a 

publicação cita: 

 

In the US, affirmative action is when help is given in education and 
employment to groups who were previsouly discriminated against. In Britain, 
affirmative action is known as equal opportunities. These actions are also 
called positive discrimination in both countries. 

101
 

 

                                                           
99

 MASCULL, 2010. 
100

 Ibid, 2010. 
101

 Nos Estados Unidos, a ação afirmativa ocorre quando auxílio é oferecido à educação e ao 
emprego de pessoas sujeitas à discriminação. Na Grã-Bretanha, a ação afirmativa também é 
conhecida como oportunidades iguais. Essas ações são também chamadas de discriminação 
positiva em ambos os países (minha tradução). 
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 Os alunos são então solicitados a responder se há algum termo no Brasil que 

se assemelhe à ação afirmativa americana. A pergunta é: “Do we have a similar 

policy  here? What is it called in Brazil?” (Temos uma política semelhante aqui? Qual 

é o nome dessa política no Brasil?), ao que os alunos respondem, rapidamente: 

“Here in Brasil we have the policty of quotas”. (“Aqui no Brasil nós temos a política 

de cotas.”) Segue-se uma discussão sobre o regime de quotas nas universidades 

brasileiras, e os alunos definem o sistema de cotas em inglês, mas não tomam 

posições radicais, apenas mostram-se simpáticos à política. 

 O livro continua, no parágrafo seguinte:  “Some companies have an equal 

opportunities policy or dignity at work policy covering all the issues above, which is 

designated to increase equality – treating people fairly and in the same way”. 102 

 Ao término da unidade, há uma seção denominada “Over to you” (“Agora é 

com você”), que estimula o aluno a usar o vocabulário e fazer comentários sobre o 

assunto tratado. Nesse caso, a seção sugeriu o seguinte: “Give an example of what 

organizations can do to encourage diversity and inclusion”.103 

 Em seguida, a pesquisadora faz uma nova adaptação no material do livro, 

com a seguinte tarefa: “Task: „Write a paragraph about your company´s initiatives to 

provide equal opportunities for everyone‟”.104 

 Os alunos prosseguem na tarefa, escrevendo um parágrafo a respeito da 

política exercida em seu ambiente de trabalho a respeito de preconceito racial, social 

e de gênero. Na discussão que se segue, Número Dois declara que, quando criança, 

havia estudado na fundação mantida pela instituição. Os alunos também citam 

funcionários com limitação física empregados pela firma. A pesquisadora estimula o 

fato positivo e solicita detalhes. Eles estão à vontade para listar os funcionários 

nessa condição, seus nomes e postos, demonstrando familiaridade com as pessoas 

envolvidas e dignidade pelo local de trabalho.  

 Na área da Educação, a “Affirmative Action” (“Ação Afirmativa”) prescreve que 

a admissão de alunos em universidades americanas e britânicas deve incluir 

minorias alvo de preconceito. Essa política não encontra paralelo exato na legislação 

brasileira, onde o que determina a inclusão de minorias é o sistema de quotas. 

                                                           
102

 Algumas companhias têm uma política de oportunidades iguais ou política de dignidade no 
trabalho, que abrange todos os assuntos acima, que é idealizada para aumentar a igualdade – ou 
seja, tratar as pessoas de maneira justa e com os mesmos padrões. 
103

 Dê um exemplo a respeito de como as companhias podem estimular a diversidade e a inclusão. 
104

 Tarefa: “Escreva um parágrafo sobre as iniciativas de sua companhia para oferecer oportunidades 
iguais para todos.” 
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 Conforme o procedimento metodológico adotado em aula, de apresentar aos 

alunos aspectos formas diversas que as culturas têm de abordar o mesmo 

problema, o tema da Affirmative Action comparada ao sistema de quotas brasileiro 

constituiu-se em uma oportunidades para que os alunos pudessem exercitar as 

habilidades de comparar e contrastar as culturas sob o aspecto da política 

governamental relacionada à diversidade. 

 A fim de melhor explorar a técnica da comparação e do contraste, na aula de 

número 36, que não constará desta dissertação, mas está sendo citada com a 

finalidade de ilustrar  o tema, a Affirmative Action dos Estados Unidos foi novamente 

abordada. Nessa ocasião, mencionou-se o fato de que naquele país as leis são 

estaduais, tendo a lei em questão sido banida do Estado de Michigan pelo seu 

Poder Legislativo. Como decorrência, a esfera federal estava processando o Estado 

de Michigan, sob a alegação de violação da Constituição americana, no que esta se 

refere às “Proteções Iguais” (Equal Protection). Voltando a relacionar a política 

norte-americana com o sistema de cotas brasileiro, os alunos ampliavam o 

conhecimento da própria cultura, utilizando-se do procedimento metodológico 

sugerido por Byram (1994, p. 49). 

 

 

Aula 5 

Assunto: Diversidade 

Título da Aula: “Walking with the Wounded”  (“Caminhando com os Feridos”) 

Tema da Aula: História de Superação de Pessoas com Limitações Físicas.  

Material Utilizado: Vídeo do Site Eletrônico Britânico BBC 
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Figura 4 - Vídeo do Site Eletrônico Britânico BBC 

 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/news/world-21791405 

 

Aspecto Intercultural  

 

 O vídeo narra a experiência de pessoas com limitações físicas e visuais que 

participaram de uma maratona no Polo Norte. O tom do vídeo é de superação de 

dificuldades. Após assistirem ao vídeo, os alunos leem a transcrição do vídeo. Esta 

foi a primeira aula em que a transcrição foi apresentada, especialmente pela 

dificuldade experimentada nas primeiras aulas com o material autêntico.  

 Juntamente com a transcrição, há três perguntas sobre a história narrada. 

Dessa forma, os alunos não apenas assistem e comentam o que assistiram, como 

também têm a tarefa de interpretar o vídeo de maneira direcionada, quais sejam, as 

perguntas. Os alunos com maior dificuldade de compreensão, por exemplo, Número 

Quatro, sentiram grande alívio com a presença da transcrição. Com relação ao 

quesito “vocabulário”, os termos novos vieram acompanhados de definições, mas 

nesse momento não constituíam ainda um exercício determinado. Ou seja, havia a 

explicação e o debate dos termos novos, mas os alunos não dispunham de um 

exercício específico de vocabulário ainda. No geral, a aula transcorreu com um 

sentimento de satisfação. O vídeo também foi uma escolha feliz, pois a resposta 

emocional dos alunos foi condizente, ou seja, eles sentiram respeito pelos 
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deficientes visuais que se dispuseram a correr a maratona, especialmente um deles, 

que oferece o seu depoimento à reportagem. Por último, realizar uma maratona 

apesar das limitações físicas faz um paralelo às dificuldades de aprendizagem, 

ressalvadas as diferenças; isso pode ter auxiliado no processo de aprendizagem, ao 

oferecer a perspectiva de que dificuldades podem ser enfrentadas e superadas. 

  

Aula 6 

Assunto: Política 

Título da Aula: “The Ghost of Gun Control” (“O Fantasma do Controle de Armas”) 

Tema da Aula:  Venda de Armas em Território Americano 

Material Utilizado: Blog Independente do Site Eletrônico Norte-Americano CNN 

Fonte: http://www.nytimes.com/video/2013/04/22/opinion/100000002184971/the-

ghost-of-gun-control.html 

 

 

Aspecto Intercultural 

 

 Este vídeo tem como fonte um blog independente veiculado em 22 de abril de 

2013 no site do New York Times, de autoria de Drew Christ. O “ghost”  (“fantasma”) 

do título é uma animação que narra a história americana do controle do uso de 

armas de fogo pelo cidadão comum americano. O vídeo expressa a opinião de que 

essa tentativa fracassou, listando a série de leis que procuraram conter a 

disseminação das armas nos Estados Unidos, bem como o contra-ataque da 

organização a favor do uso de armas, a NRF - National Rifles Association 

(Associação Nacional de Armas de Fogo). 

 Quanto aos demais aspectos durante a aula, houve bastantes referências 

históricas, como os Founding Fathers, Ronald Reagan e o Mulford Act. Esses 

aspectos foram esclarecidos, e o Watergate, escândalo político que ocasionou a 

queda do ex-presidente norte-americano Richard Nixon, foi mencionado. 

 A existência da NRF – National Rifles Asociation, uma associação 

francamente favorável ao uso de armas de fogo pelo cidadão comum, foi explicada 

com detalhes. Os alunos pareciam estarrecidos pela existência de tal associação, 

também demonstrando surpresa por desconhecerem o fato. Por último, foi explorado 

o assunto mais recente com relação ao tema, qual seja, o projeto de lei então 
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denominado “Online Background Checks” (“Verificação de Histórico Criminal pela 

Internet”) para a venda de armas de fogo em território norte-americano,  não  

aprovado pelo Congresso. O tom do blog que apresentou o tema era de ironia e de 

reprovação da falta de controle na venda de armas. Detalhes do projeto de lei não 

aprovado foram esclarecidos para que os alunos obtivessem uma melhor 

compreensão dos fatos. 

 A reação de Número Um, que  teve a vivência de morar nos Estados Unidos 

por dois anos, foi expressiva. Ele demonstrava uma atitude de suspeita com relação 

ao vídeo, parecendo demonstrar desagrado em relação ao fato de o vídeo ser crítico 

ao uso de armas nos Estados Unidos. Esse aluno trazia talvez um certo alinhamento 

com o cidadão comum americano,  não guardando, durante a aula, a atitude 

usualmente presente em outros alunos, que seria a de distância com relação à 

cultura de outro país. Ele se comportava como se uma possível crítica à  liberdade 

no uso de armas em território americano o atingisse pessoalmente. Não havia uma 

postura de cidadão brasileiro diante de um governo estrangeiro, apenas uma 

provável identificação com uma posição de um determinado grupo de pessoas da 

sociedade norte-americana. Suas atitudes ficavam claras no olhar e na postura, se 

estivesse em desagravo por ver algo caro a si próprio ser diminuído e criticado. Os 

demais alunos demonstraram interesse e curiosidade no assunto.  Expressaram 

surpresa pelo cidadão médio americano ter franco acesso a armas de fogo e 

notaram a realidade diversa existente no Brasil, onde não há uma organização como 

a NRF americana, que é uma defesa organizada da sociedade civil a favor das 

armas de fogo. Observou-se, talvez,  uma certa sensação geral de desconforto pela 

franqueza de acesso às armas americano, mas a exceção era, como se disse antes, 

o aluno Número Um. Esse aluno, após as atividades de vocabulário e de respostas 

ao questionário, como que chama o grupo para si. Ele quer contar uma história. 

Número Um toma a iniciativa de dizer, após o questionário dessa aula: 

- “Did you know that when I was in the U.S. I was stopped by the police?” 

(“Vocês sabiam que quando eu estava nos Estados Unidos eu fui parado 

pela polícia?”) 

 Os outros expressaram atitude de curiosidade e respeito e aglutinaram-se 

fisicamente em torno de Número Um: 

 -  “Really? What happened?” (“Mesmo? O que aconteceu?”) 
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 -  “Well” (“Bem”), continua Número Um, “I was driving along a road in (…) and 

they stopped me, because I was driving too fast. Then, I was asked to put my hands 

on the wheel and turn on the lights so that they could see my face. I must say, I was 

very scared, but they were polite and let me go, without a fine. The police in the 

United States is (sic) very good.”(“Eu estava dirigindo em uma rodovia na (nome do 

Estado norte-americano) e eles me pararam, porque eu estava dirigindo muito 

rápido. Então, eles me pediram para que eu colocasse as mãos sobre o volante e 

acendesse as luzes para que eles pudessem ver meu rosto. Eu estava com medo, 

mas eles foram educados e me liberaram, sem me multar. A polícia nos Estados 

Unidos é muito boa.”) 

 Segue-se, a partir daí, uma discussão bastante animada entre os alunos 

sobre a competência e a eficiência da polícia nos Estados Unidos, liderada por 

Número Um. Há consenso entre eles que a polícia americana “is more competent 

and efficient than the Brazilian police” (“é mais competente e eficiente do que a 

polícia brasileira”). 

 Uma possível interpretação do desenvolvimento dessa aula é a de que 

Número Um teve a intenção de contrapor um fato positivo da sociedade norte-

americana à crítica que o blog fazia à mesma sociedade. Dessa forma, ele 

procurava contrabalançar o que possivelmente considerava exagerado ou incorreto 

enquanto crítica. Ao falar de maneira favorável à postura da polícia nos Estados 

Unidos, ele possivelmente estava retomando o juízo de valor anterior à transmissão 

dos vídeos sobre as armas, de que a sociedade americana é boa, não passível de 

crítica, e que falar contra algo que ocorre naquele país é exagero. Mencionando a 

força policial e a sua eficácia em comparação com o que ocorre no Brasil, Número 

Um procurava colocar as coisas nos seus devidos lugares. 
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Aula 7 

Assunto: Economia 

Título da Aula: “Abenomics” (“Abenomia”) 

Tema da Aula: Política Econômica Recente no Japão 

Material Utilizado: Vídeo do Site The Economist 

Fonte: www.economist.com/multimedia 
 

Aspecto de Aquisição Linguística 

 

 Ao estudar vocabulário, os alunos familiarizaram-se com termos como “tin 

ear” (“ouvidos de mercador”),  “sweep its history under the carpet” (“varrer a história 

para baixo do tapete”) e “ageing population” (“população que envelhece”). O título da 

aula, “Abenomics”, é esclarecido como sendo a combinação do sobrenome do 

primeiro-ministro do Japão, “Abe”, e  “economics”  (“economia”). 

 

Aspecto Intercultural 

 

 Os alunos são perguntados, no início da aula, se há alguma familiaridade 

sobre a situação política na Nordeste Asiático e das relações entre Japão, China e 

as Coreias. Eles são solicitados a conversarem entre si, como um grupo. Mostram-

se, porém, um pouco acanhados para falar. Sabem pouco sobre o assunto e a 

dinâmica de grupo os coloca pouco à vontade. O espaço é pequeno, assim como o 

grupo, e apesar dos estímulos da pesquisadora houve pouca resposta. Em seguida, 

assistem ao vídeo, que discorre sobre a economia do Japão e suas relações 

diplomáticas com a China, assim como o primeiro-ministro Shinzo  Abe,  que está 

em seu segundo mandato. A publicação britânica inicia o vídeo com as relações 

diplomáticas entre o Japão  e a China, que, em maio de 2013,  pressionava para que 

lhe fossem devolvidas as Ilhas Senkaku, subtraídas do domínio chinês pelo Japão 

na II Guerra Mundial. O Primeiro-Ministro Abe é considerado pouco hábil na 

condução da disputa, e seu desempenho no primeiro mandato (ele está em seu 

segundo mandato) é lembrado como desastroso. 

 No questionário, é-lhes perguntado  se a política econômica do Primeiro-

Ministro japonês está sendo bem-sucedida. Eles são solicitados a escreverem as 

respostas em pares e a discuti-las oralmente. 
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 Dentro do procedimento metodológico de comparação e contraste sugeridas 

por Byram (1994, p. 49), foram obtidas as seguintes respostas sobre o Japão: 

 - é uma sociedade que envelhece, se comparada às sociedade jovens do 

Brasil e dos Estados Unidos. Nesse aspecto, assemelha-se a sociedades europeias. 

Os alunos citaram as populações alemã e suíça; 

 - não tem tendências consumistas significativas; devido a esse fator, no Japão 

ocorre o fenômeno da “deflação”, ou seja, a inflação é negativa. Isso poderia ser 

considerado positivo em outro país, mas no caso do Japão não propicia o consumo, 

e a economia sofre um clima de recessão. Essa atmosfera não era recente, e o 

Primeiro-Ministro Abe estava tendo que lidar com esse cenário pela segunda vez. 

Na primeira vez em que fora ministro, fracassou em lidar com esses fatores, e saiu 

do poder desacreditado. 

 Essa segunda etapa coloca os alunos mais à vontade do que a proposta de 

dinâmica do exercício inicial; especialmente Número Quatro, que procura, em frases 

simples, explicar que a política econômica do Japão dos últimos anos levou a uma 

deflação e à estagnação da economia naquele país. O teor da discussão leva a crer 

que os alunos têm a convicção de que a política econômica conduzida no Japão é 

equivocada, e que os esforços do Primeiro-Ministro para buscar uma solução podem 

trazer resultados, porém a médio e a longo prazo. Número Quatro destaca-se nas 

reflexões da área econômica, mas seu fraseamento na língua alvo por vezes carecia 

de sentido, sendo algo truncado. 

 

Aula 8 

Assunto: Discriminação racial 

Título da aula: “Trayvon Martin could have been me” (“Trayvon Martin poderia ter 

sido eu”) 

Tema da Aula: Assassinato de um Negro por um Branco na Flórida 

Material Utilizado: Blog Independente do Site Norte-Americano CNN 

Fonte: http://www.washingtonpost.com/posttv/politics/obama-tryavon-martin-could-

have-been-me-35-years-ago/2013/07/19/1bd5fa26-f09b-11e2-9008-

61e94a7ea20d_video.html 
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Aspecto Intercultural 

 

 Neste vídeo, os alunos foram apresentados à lei norte-americana conhecida 

como “Stand your Ground”. De acordo com essa lei, o cidadão tem o direito de se 

defender usando uma arma de fogo, caso sinta-se ameaçado. “Stand” significa 

“permanecer” e “your ground”,  “no seu terreno”. Essa expressão pode ser relativa a 

um espaço público, uma calçada ou uma rua. A lei do “Stand your Ground” é 

estadual, sendo válida na Flórida, onde a situação ocorreu. O Presidente Barak 

Obama mencionou, em entrevista coletiva à imprensa, a necessidade de uma 

“revisão da lei”, devido à “mensagem dada à sociedade” após o incidente ocorrido 

na Flórida, em que Zimmerman, o rapaz branco que matou Trayvon, o rapaz negro, 

com arma de fogo, foi inocentado no caso. 

 No vídeo apresentado, os alunos veem o presidente norte-americano Barak 

Obama declarar à imprensa a frase do título da aula, “Trayvon could have been me” 

(“Trayvon poderia ter sido eu”). Durante a apresentação do vídeo, os alunos são 

informados sobre o caso em que o policial voluntário branco Zimmerman toma a 

decisão de sair do carro em que se encontra para perseguir o adolescente afro-

americano Trayvon, que ele considerou uma ameaça porque ele estava vestindo um 

casaco com capuz  (“hoodies”). Zimmerman alegou ter atirado em Trayvon  após 

uma luta corporal com ele. O Presidente Obama, em sua declaração à imprensa, 

dirigiu-se à comunidade afro-americana e falou da importância do contexto histórico 

para avaliar o fato. Seguiu-se uma narrativa pessoal por parte do presidente, em que 

ele recordou momentos de sua vida, quando notava o medo das pessoas à sua 

volta: “I remember walking in the street and hear locks in the doors of cars, getting on 

elevators and women clutching to their purses, holding their breath.” (“Eu me lembro 

de andar na rua e ouvir o som de carros trancando, subir em elevadores e mulheres 

agarrarem-se a suas bolsas, prendendo a respiração.”) Obama questionou o “Stand 

your Ground”, alegando que essa lei estimulava a violência. O presidente se 

perguntou por quê alguém armado teria potencialmente o direito de usar a arma, 

mesmo se tivesse a possibilidade de fugir. Além disso, fez a hipótese do que teria 

acontecido se Trayvon, o rapaz morto, fosse maior de idade,  estivesse armado no 

momento da luta com Zimmerman, o rapaz branco, e tivesse resolvido fazer uso do 

“Stand Your Ground”. 
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 Os alunos são esclarecidos do fato de que, a despeito de Zimmerman não 

haver alegado a lei do “Stand your Ground” em sua defesa, ou seja, que ele teria se 

sentido ameaçado e forçado a defender o seu “território”, mesmo assim a discussão 

nacional travada após a morte de Trayvon foi em torno dessa lei, e da sua validade. 

 Uma vez que, na fala do presidente, há um questionamento para que haja um 

posicionamento quanto à discriminação, o questionário, como sempre baseado no 

vídeo da reportagem, utilizando-se disso, procura solicitar os alunos a se 

posicionarem. Assim, os alunos respondem às seguintes perguntas: 

 

1. How do you relate to this situation? (Como você se identifica com esta 

situação?) 

2. Should we have any prejudice? (Devemos ter preconceito?) 

3. What solution is there for racial fights? (Qual a solução para os conflitos 

raciais?) 

 

 Os estudantes, em suas respostas, deploraram o racismo, alegando que não 

deve haver preconceito de qualquer natureza. Assim, neste primeiro vídeo que 

aborda o tema abertamente, os alunos se declararam contra o racismo. Em seguida, 

a discussão caminhou para o tema de como solucionar o problema da discriminação 

racial. Na comparação entre a cultura norte-americana e a brasileira, foi abordada a 

diferença de legislações. Discutiu-se que apenas proferir palavras com conotação 

racista é considerado crime no Brasil; já nos Estados Unidos, a ofensa verbal isolada 

de atos não constitui crime.  

 Tendo o presidente Obama falado, em seu discurso, a favor da educação de 

jovens e de como resolver o problema do racismo, os alunos mais uma vez 

alinharam-se à posição predominante no vídeo e apoiaram as palavras do 

presidente quanto à necessidade de educação para os jovens combaterem o 

comportamento racista. 
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Aula 9 

Assunto: Política  

Título da Aula:  “Egypt on the brink”   (“O Egito no limite”) 

Tema da Aula: O Estado Religioso e o Estado Secular no Oriente Médio  

Meio Utilizado: Vídeo da Publicação Britânica “The Economist” 

 

 

Figura 5 - Vídeo da Publicação Britânica “The Economist” 

 

Fonte: www.economist.com/multimedia 

 

Aspecto Intercultural 

 

 Nesta aula, a turma teve oportunidade de entrar fortemente no tema do 

mundo árabe, que possui predominância da religião muçulmana. Esse tema leva, 

inevitavelmente, a outros. No Oriente Médio, há países cuja governança está 

estreitamente ligada à religião (teocracia), como oposta a governos seculares. Além 

disso, a reportagem também abordou o tema da democracia no Egito, que estava 

atravessando o período pós-Primavera Árabe. 

 O tema da aula, trazendo o Egito no título, fala sobre o período ocorrido em 

agosto de 2013, quando pelo menos quinhentos membros da “Irmandade 

Muçulmana” (“Muslim Brotherhood”) no Egito morreram e outros mais foram 

atingidos em rebeliões e protestos nas ruas do Cairo. O motivo da revolta popular 
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por parte desse segmento político era protestar contra a deposição de Morse, 

presidente eleito do Egito na época e também um membro do grupo em questão. O 

vídeo questionava se a aliança dos militares com o setor liberal no Egito esperava 

uma radicalização por parte do grupo da Irmandade Muçulmana como resposta ao 

golpe para assim ver justificada a violência ocorrida contra eles. 

 Antes do início dos trabalhos, os alunos foram perguntados se já haviam 

ouvido falar sobre a Primavera Árabe e a religião muçulmana na região do Oriente 

Médio. Número Quatro, um dos alunos presentes nessa aula, respondeu: “I have 

never heard about the Muslim Brotherhood.” Seguiu-se uma discussão sobre o 

governo secularista no Egito. O ex-presidente  Morse, eleito e deposto na ocasião do 

massacre exibido pelo vídeo, estava tentando estabelecer no país um governo 

religioso, uma das razões de sua deposição pelos liberais e pelos militares, que se 

aliaram contra o presidente. Os alunos discutiram se o governo brasileiro era 

secularista ou religioso, com a consequente comparação entre as culturas. 

   As perguntas do questionário sobre o vídeo giraram sobre o tema de 

regimes secularistas ou religiosos, como seguem: 

 

1. Is Egypt a theocracy or a secularist regime? Who decided it this way and 

when?(O Egito é uma teocracia ou um regime secular? Quem decidiu isso e 

quando?) 

 

 Em seguida, o questionário abordava questões sobre o tema do massacre da 

Irmandade Muçulmana exibido pelo vídeo. A reportagem da publicação britânica 

relatava que a coalisão de forças liberais e militares talvez esperassem uma 

radicalização da Irmandade para ter justificada a violência governamental: 

 

2. Did the Army clear out the Muslim Brotherhood intentionally? Was there a plan 

to get rid of the extremists? Was the escalation of violence somehow 

premeditated by the Army? (O Exército atirou contra a Irmandade Muçulmana 

intencionalmente? Havia um plano anterior para eliminar os extremistas? A 

escalada de violência foi premeditada pelas Formas Armadas?) 

 

 Com as questões sobre o tema  – qual seja, o confronto entre o grupo de 

rebeldes e as forças governamentais -, havia a proposta de levar o aluno a refletir 
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sobre o governo do presidente eleito Morse, cuja tentativa havia sido a de 

transformar o Egito em teocracia, sem contemplar as outras forças políticas do país. 

Por outro lado, havia a existência de grupos extremistas, da qual o presidente Morse 

fazia parte, e que defendiam a existência do governo religioso, sem a separação do 

Estado. Com isso, o objetivo era o de provocar uma reflexão sobre os 

acontecimentos no Oriente Médio e em específico no Egito, além de ampliar para a 

discussão das dicotomias governos seculares e governos religiosos, ditadura e 

democracia. 

 Por outro lado, nos moldes da metodologia de comparação e contraste, foi 

solicitado que traçassem um possível paralelo entre a realidade brasileira sobre a 

existência de um confronto semelhante entre forças políticas. Os alunos foram 

perguntados, então, sobre a época ditatorial no Brasil, e sobre os confrontos de rua 

entre manifestantes  e militares, que haviam resultado em mortes e prisões. O 

assunto não foi aprofundado, sendo que  a turma foi apenas solicitada a realizar um 

paralelo entre as duas realidades. 

 Os alunos demonstraram conhecimento sobre o regime militar no Brasil, 

reconhecendo-o como ditatorial; portanto, havia uma noção prévia sobre a política 

brasileira dos 21 anos sob regime militar. Com relação à diferença entre governo 

secular e governo religioso, sem paralelo a ser realizado quanto ao Brasil, havia 

pouca  familiaridade sobre o tema; mas os alunos compreenderam bem os 

conceitos, embora expressassem estranheza e surpresa sobre o tema da teocracia. 

 

Aula 10 

Assunto: Política 

Título da Aula: “Robert McNeil on bumping into Lee Oswald”  (“Robert McNeil sobre 

o esbarro acidental em Lee Oswald”) 

Tema da Aula: Aniversário da Morte do Presidente Norte-Americano John F. 

Kennedy 

Meio Utilizado: Vídeo do Site Norte-Americano The Washington Post (Fig. 6). 
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Figura 6 - Vídeo do Site Norte-Americano The Washington Post. 

 

Fonte: http://www.washingtonpost.com/posttv/national/robert-macneil-on-bumping-into-lee-harvey-
oswald/2013/11/15/0f1fea02-4e11-11e3-9890-a1e0997fb0c0_video. html?hpid=z3 
 

  

Aspecto Intercultural 

 

 Esta terceira aula de novembro coincidiu com a data do 50º. aniversário do 

assassinato de J.F.Kennedy  em Dallas, Estados Unidos, em 1963. No vídeo 

apresentado, o repórter norte-americano Robert McNeil narra em primeira pessoa a 

cobertura feita in loco na data do ocorrido, quando por acidente ele esbarra no  

assassino do presidente Kennedy, Lee Oswald, em fuga do edifício Texas School 

Book Depository, após ter atirado no presidente. 

 Os demais alunos tiveram interesse histórico no fato, mas Número Um 

declarou, entusiasticamente, ter visitado o local do assassinato. Esse local ficou 

conhecido como “The Grassy Knoll” e é ponto turístico nos Estados Unidos. O nome 

do local, que em português significa “O Monte Gramado”, foi uma expressão 

cunhada pelas autoridades norte-americanas para designar o local de onde se 

pensava inicialmente  os tiros haverem sido disparados, próximo ao carro de onde o 

presidente passava no momento em que foi atingido. Sendo um ponto turístico 

desde então, o aluno declarou já tê-lo visitado, demonstrando grande entusiasmo 

sobre o tema. Por outro lado, observou-se que Número Um  assumia uma postura 

de suspeita sobre tudo quanto era dito na aula a respeito do fato histórico, 

procurando checar cada informação, efetuando uma comparação com um banco de 

dados interno. Ressalta-se, também que, à época dos seminários-testes, que 
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consistia em uma apresentação baseada em um dos vídeos estudados, Número Um 

haver escolhido este vídeo como tema para o seu seminário. 

 

Aula 11 

Assunto: Política  

Título da Aula: “Iran Nuclear Deal”: (“O Acordo Nuclear do Irã”) 

Tema da Aula: O Acordo Nuclear entre o Irã e as Potências Ocidentais 

Material utilizado: Vídeo do Site Eletrônico Britânico BBC (Fig. 7). 

 

 

Figura 7 - Vídeo do Site Eletrônico Britânico BBC. 

 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25078961 

 

Observa-se que neste momento do curso a turma não está mais usando o 

livro didático, que terminou e não foi substituído ainda. Assim, o material autêntico, 

nestes meses finais do ano, constituem a única fonte trabalhada em aula. 

 Esta aula é a respeito de um acordo nuclear temporário estabelecido entre o 

Irã e as potências ocidentais (Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China, 

Rússia e Alemanha) na conferência do Conselho de Segurança da ONU em 2013 

em Genebra. O primeiro-ministro de Israel, B. Netanyahu, posicionou-se contra o 

acordo, declarando-o  “um erro histórico”. A foto acima mostra o ministro de 
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Assuntos Exteriores do Irã, Java Zarif  (à esquerda)  procurando abraçar o 

Chanceler da França Laurent Fabius (direita), um cético do acordo, que acede a 

contragosto ao abraço. O acordo suspendeu temporariamente as sanções impostas 

ao Irã e permitiu a continuidade de enriquecimento de urânio em níveis controlados. 

 

Aspecto de Aquisição Linguística 

 

 Os alunos tomam contato, no segmento de vocabulário, com os termos 

utilizados no vídeo. Expressões como “outcast” (“excluído”), “to reach a goal”  

(“atingir um objetivo”), “the world powers” (“as super-potências”), “negotiators” 

(“negociadores”), “a half-hug” (“um meio-abraço”),  “to be skeptical” (“ser cético”), 

“sanction” (“sanção”) e “enrich uranium” (“enriquecer urânio”)  foram estudadas. 

 Após terem assistido ao referido vídeo, de duração de cerca de 2 min , os 

alunos foram solicitados a ler um artigo com informações complementares, publicado 

no mesmo site do vídeo, com análises de jornalistas especializados na área. Essa 

leitura cumpriu o papel de preparação para o exercício de produção verbal livre. 

 

Aspecto Intercultural 

 

 O exercício de produção verbal livre constou de um debate, em que os alunos 

foram solicitados a constituírem duas duplas, cada qual com posições a favor ou 

contra o acordo com o Irã. 

 Durante os exercícios anteriores a este, Número Um  havia-se posicionado 

contra o Irã. Por esse motivo, foi sugerido que ele assumisse a postura “contra” no 

debate. Também foi solicitado que ele representasse o país Israel. 

 Em seguida, Número Quatro foi perguntado se ele era contra ou a favor. Ele 

posicionou-se a favor do acordo. Foi-lhe solicitado que representasse os Estados 

Unidos, idealizador do acordo. 

 Número Três foi solicitado a se manifestar, posicionou-se favorável ao acordo 

e a ele foi atribuído o papel do Reino Unido que, com os Estados Unidos, 

compunham as forças favoráveis a uma negociação com o Irã no encontro de 

Genebra. 

 Ao Número Dois foi solicitado que se juntasse ao Número Um, para que 

juntos formassem o par cujo posicionamento político seria contrário ao acordo com o 
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Irã. A ele foi sugerido que representasse a França. No artigo lido anteriormente pelo 

grupo de alunos, havia ficado claro que o ministro das Relações Exteriores francês 

estava relutante quanto  ao acordo. 

 O debate foi iniciado com a pesquisadora colocando-se de fora, ou seja, 

numa posição que na mesa de reuniões situava-se distante fisicamente dos 

participantes. Estes encontravam-se posicionados em lados opostos da mesa e lado 

a lado com a dupla com quem partilhariam o exercício. 

 Número Um e Número Dois, a dupla contrária ao acordo,  incorporavam  

Israel e França, respectivamente. Eles iniciaram o debate com o seguinte ponto-de-

vista: 

Número Um:  “This agreement gives a vote of confidence from the super-powers. 

The sanctions imposed to Iran will be gradually suspended along the settlement. But 

Iran does not deserve this vote of confidence, because it failed in the past, proving 

not to be reliable.”(“Esse acordo é constituído de um „voto de confiança‟ das 

potências ocidentais. As sanções impostas ao Irã serão gradualmente suspensas no 

transcorrer do acordo. Mas o Irã não merece esse voto de confiança, pois ele falhou 

no passado, provando não ser confiável.” 

 

Número Dois: “So, guys, all that... You know, this talk is important, all that…” (Ele 

repetia a expressão „all that‟ em voz arrastada, não habitual, sem lograr terminar 

quaisquer das sentenças iniciadas dessa mesma maneira, por várias vezes, sempre 

com o mesmo tom de voz.) 

 

 Em seguida, os pares se alternaram na exposição de opiniões, e o par 

favorável ao acordo é chamado a se manifestar. 

 

Número Três: “This agreement is important because it allows us, super-powers, to 

enter the facilities to find out what is happening in Iran. If we do not do the 

settlement, Iran will not permit our access to the facilities where the enrichment of 

uranium is happening (might be happening), with the objective of nuclear weapons.” 

(“Esse acordo é importante porque … permite que nós, super-potências, tenhamos 

acesso às instalações e descobrir o que está acontecendo no Irã. Se o acordo não 

for realizado, o Irã não irá franquear a nossa entrada nas instalações onde o 
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enriquecimento de urânio pode estar acontecendo com vistas ao desenvolvimento 

de armas nucleares.”) 

 

Número Quatro: “Exactly. We should accomplish this agreement to assure the peace 

in the Middle East.”  (“Exato. Nós devemos realizar o acordo para assegurar a paz 

no Oriente Médio.”) 

 

 Observou-se, nesse momento, que Número Um e Número Dois estavam 

agitados, numa atitude que pareceu à pesquisadora diferente da postura do outro 

par, este mais contido e objetivo na expressão de suas opiniões.  

 

Número Dois: “This agreement is like allowing Afghanistan or Pakistan to carry out 

nuclear tests. Would you put a gun in a monkey´s hands?” (“Esse acordo é como 

permitir ao Afeganistão ou ao Paquistão que conduzam testes nucleares. Você 

colocaria uma pistola engatilhada na mão de um macaco?”) 

Número Um: “Yes, would you put a gun in a monkey´s hands? You wouldn´t, would 

you?” 

 

 Neste ponto do debate, Número Dois e Número Um  riam alto. 

Aparentemente, a sua intenção era ganhar o debate assumindo uma postura mais 

intensa sobre o outro par, com recursos que eles estavam considerando eficazes 

naquele momento, ou seja, procurando ser mais expansivos e contundentes em sua 

argumentação. 

 Para além do comportamento discriminatório em relação aos dois países 

acima, nessa aula o debate conduzido pelos alunos permitiu-lhes expressar opiniões 

mais livremente também. Além disso, há que se notar que houve um crescendo na 

fluência. Note-se, ainda, a crescente exatidão das sentenças proferidas, no sentido 

de uma maior correção gramatical. Esse resultado resultou provavelmente de uma 

insistência na prática da compreensão oral através da exibição continuada dos 

vídeos, a manutenção da motivação pela variedade dos assuntos e o estímulo para 

que os alunos tivessem variadas oportunidades de se colocar verbalmente.  

 Por outro lado, embora o tema fosse controverso  e a postura sujeita a críticas 

devido ao aspecto cristalizado e generalizador com relação às nações citadas, ao 

final da aula os alunos expressaram um feedback com relação à aula extremamente 
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positivo. Porém, não havia ocorrido uma ressignificação clara sobre os temas 

abordados, que pudesse expandir os pontos-de-vista trazidos nessa aula e indicar 

uma amplitude do pensamento e da linguagem utilizados. 

 

 

Aula 12 

Tema da aula: Política 

Título da Aula: Nelson Mandela 

Assunto da Aula:  História Recente da África do Sul 

Material utilizado: vídeo do site eletrônico norte-americano CNN (Fig. 8). 

 

Figura 8 - vídeo do site eletrônico norte-americano CNN. 

 

Fonte: http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2013/12/05/obit-nelson-mandela-curnow-
main-pkg.cnn.html, 

  

 Os alunos assistem ao vídeo que traz a biografia de Nelson Mandela após o 

seu passamento. O líder sul-africano é inicialmente retratado nos seus anos 

escolares, e depois bem jovem. 
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 Quando a foto do presidente quando jovem é projetada usando uniforme de 

boxing, pois ele era praticante desse esporte na primeira juventude, todos estão em 

silêncio,  mas ouve-se Número Dois dizer, na L1 e em voz alta: 

 “- Parece o Maguila.” 

 Embora o comentário tenha soado casual, é inevitável que se pense em uma 

postura pouco respeitosa por parte do aluno, diante da biografia oferecida pelo vídeo 

sobre o líder Mandela. Descontextualizado, o comentário parecia inapropriado e 

banal. 

 Em seguida, os alunos respondem ao questionário, cuja primeira pergunta 

constou do seguinte: 

 - “What does the narrator regard as Nelson Mandela´s legacy in the transition 

from the apartheid regime to South Africa´s democracy?” (“Qual foi a contribuição de 

Nelson Mandela na transição do regime do apartheid para a democracia na África do 

Sul, de acordo com o entendimento do narrador?”). 

 Os alunos dedicam-se a responder o questionário. Número Dois solicita o 

auxílio da pesquisadora para a sua resposta. Ele havia escrito:  

 “Mandela raised the racism.”  

 A pesquisadora procura explicar que não é possível obter-se um sentido na 

frase acima, que o verbo “raise” não seria possível com o complemento “racism”: 

 “You can´t „raise‟ the „racism‟”, you use „raise‟ for quantitative things, this 

sentence does not have any meaning”.(“Você não pode „aumentar‟ o „racismo‟, você 

usa „aumentar‟ para coisas quantitativas, essa sentença não tem sentido.”) 

 Ao que o aluno escreve, a seguir: 

 “Mandela enhanced the racism”. 

 Segue-se uma discussão sobre o sentido da palavra “enhanced”; o aluno não 

se mostra satisfeito com a explicação e continua achando que é possível expressar-

se daquele modo. 

 Durante a discussão sobre o vídeo, foi mencionado o regime do apartheid na 

África do Sul, cujo poder concentrava-se na metrópole britânica, enquanto os 

cidadãos livres do país tinham direito básicos como a circulação entre cidades 

limitados e monitorados. Os alunos foram perguntados se eles consideravam o 

apartheid da África do Sul semelhante ao regime da segregação racial nos Estados 

Unidos na primeira metade do século XX. Havia desconhecimento sobre o tema por 

parte dos alunos. Número Um parecia exibir um comportamento de questionamento 
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com relação à real existência da segregação racial nos Estados Unidos à época 

citada. 

  

Aula 13 

Tema da Aula: Avaliação Semestral 

Material Utilizado: Seminários 

Fonte: Vídeos Transmitidos durante o Semestre 

 

 Os alunos haviam sido solicitados, duas semanas antes, a apresentarem um 

seminário individual para o grupo. O tema deveria ser um dos vídeos trabalhados ao 

longo do ano. 

 Nesta aula, os alunos trouxeram seus seminários preparados para 

apresentações individuais. O requerido era que cada um houvesse escolhido um dos 

vídeos trabalhados ao longo do curso e fizesse uma apresentação pessoal. Iriam 

constar da avaliação: o uso de vocabulário, gramática, fluência verbal e pronúncia. 

 

Número Um  

Escolha do Tema: Aniversário da Morte do Presidente Norte-Americano John F. 

Kennedy 

Título do Vídeo: “Robert McNeil on bumping into Lee Oswald”  (“Robert McNeil sobre 

o esbarro acidental em Lee Oswald”) 

Fonte: http://www.washingtonpost.com/posttv/national/robert-macneil-on-bumping-

into-lee-harvey-oswald/2013/11/15/0f1fea02-4e11-11e3-9890-

a1e0997fb0c0_video.html?hpid=z3 

 

Número Um escolhe o tema do assassinato de Kennedy, retomando o vídeo 

apresentado em aula. Demonstrou progresso com relação à pronúncia; no aspecto 

de aquisição da língua, fazia  uso de tempos verbais compatíveis com o nível. 

 

Número Dois  

Escolha do Tema: História Recente da África do Sul 

Título do Vídeo: Nelson Mandela 

Fonte: http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2013/12/05/obit-nelson-

mandela-curnow-main-pkg.cnn.html 
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Número Dois retoma o tema de Nelson Mandela, desta feita com postura respeitosa 

ao líder Sul-Africano, utilizando-se de “enhance” (“melhorar”), o  verbo que havia-lhe 

causado dificuldade, em uma sentença com sentido.  

 

Número Três 

Escolha do Tema: Programa de Saúde Pública nos E.U.A. sob o ponto-de-vista de 

comediantes americanos 

Título do Vídeo: “John Stewart, others take on Obamacare” 

Fonte: http://edition.cnn.com/video/?/video/showbiz/2013/10/22/ns-obamacare-

latnight-laughs.cnn&video_referrer= 

Número Três escolhe o vídeo cujo tema versou sobre os comediantes norte-

americanos ironizando o programa de Saúde Pública dos Estados Unidos, que ficou 

conhecido como “Obamacare”. Este aluno passou a impressão de ter apreciado a 

aula, pois tratava-se de tema leve, ao mesmo tempo em que havia uma clara crítica 

por parte dos comediantes ao governo Obama, que naquele momento enfrentava o 

fato de a população norte-americana estar encontrando dificuldades para acessar o 

programa de saúde para todos, visto que as linhas computadorizadas não 

demonstravam eficiência para acolher a demanda. Número Três fez uma 

apresentação com mais coerência e coesão no fraseamento das sentenças, se 

comparadas ao início de sua presença no curso. 

 

Número Quatro  

Escolha do Tema: Transporte entre o Asfalto e o Morro no Rio de Janeiro 

Título do Vídeo: “Rio tackles favelas´ transportations problems” 

Fonte: http://www.dw.de/rio-tackles-favelas-transportation-problems/a-16772618. 

Número Quatro faz uma apresentação com base em um artigo lido para um 

seminário, que versava sobre o planejamento de um meio de transporte (“bondinho”) 

no Rio de Janeiro, cujo intuito era o de transportar moradores da Favela do Alemão 

do asfalto ao morro. A apresentação foi feita com maior estabilidade emocional, 

sendo que o aluno dava mostras de maior integração com o trabalho em grupo e de 

confiança para se expressar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa teve por finalidade aplicar os princípios do interculturalismo em 

um ambiente de ensino, de acordo com os teóricos que se ocupam desse assunto 

na contemporaneidade. Com essa finalidade, foi elaborado o conteúdo programático 

para um curso de inglês como LE cujo intuito foi o de buscar subsídios para 

reflexões sobre a competência intercultural.  

 Esse curso procurou dar condições aos alunos para a discussão de questões 

consideradas interculturais. Com esse intuito, foram escolhidos vídeos transmitidos 

pela imprensa internacional sobre temas de relevância nas áreas da política,  

economia e  pensamento criativo. 

 No campo da aquisição linguística, a elaboração das aulas teve a sua 

formatação de acordo com um dos desdobramentos previstos pela Abordagem 

Comunicativa, qual seja, o formato CBI – Content Based Instructions (Conteúdo 

Baseado em Instruções). Esse formato privilegia a discussão de temas (RICHARDS, 

2006, p. 25) 

 Dentro dos pressupostos do CBI,  enfatizou-se a expansão  vocabular no 

conteúdo programático, para com essa estratégia propiciar o progresso do aluno no 

desenvolvimento da língua. Além disso, foram criadas situações, sob diversos 

ângulos do aprendizado da língua, para que o aluno tivesse a oportunidade de usar 

as quatro habilidades durante as aulas – ouvir, falar, ler e escrever, além de se 

ocupar da gramática. 

 Quanto ao aspecto intercultural, que constituiu a principal preocupação do 

curso, algumas considerações podem ser feitas. 

 Kramsch (1998, p. 80) define a interculturalidade como o encontro de duas 

culturas ou duas línguas. Essa compreensão ocorre dentro dos pressupostos de 

fazer a equivalência de uma nação – uma cultura – uma língua. Pode-se esclarecer, 

desde já, que essa equivalência está sendo estabelecida com a finalidade de 

aplicação dos conceitos da interculturalidade para efeitos desta pesquisa. Mantendo-

se esse parâmetro, quando ocorre um encontro entre culturas, há, via de regra, a 

expectativa de que um “choque cultural” possa acontecer. No ensino de língua 
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estrangeira, a abordagem intercultural busca maneiras de compreender o Outro 

quando esse encontro ocorre. 

 Os  termos “multicultural” e “intercultural” têm acepções diferenciadas entre os 

diversos autores. O termo multicultural, para Kramsch (1998, p. 80), poderia ser 

entendido pelo menos de duas maneiras. Num sentido social, indicaria a 

coexistência de pessoas com histórias pregressas e etnias divergentes. No sentido 

do indivíduo, caracterizaria pessoas que pertencem a comunidades discursivas 

diferentes, dessa maneira identificando-se com culturas diferenciadas com maneiras 

específicas de uso da língua.  

 Meer e Modood105, no entanto, abordam a diferença entre o interculturalismo 

e o multiculturalismo de uma maneira distinta. 

 Meer e Modood ponderam que o multiculturalismo tem sido comparado ao 

interculturalismo através de uma visão favorável para este último.  Os autores 

expõem que essa crítica ao multiculturalismo estaria baseada em formulações 

consideradas insatisfatórias. Os pesquisadores defendem que o multiculturalismo 

deveria ser considerado complementar ao interculturalismo, e não eclipsado por esta 

prática.  

 Ao realizar uma crítica da noção de Lentim, que considera o interculturalismo 

uma “versão atualizada” do multiculturalismo 106 , os autores relacionam quatro 

maneiras pelas quais o multiculturalismo é comparado ao interculturalismo 

desfavoravelmente. A primeira distinção que se faz entre os dois termos, explicam 

os autores, é a de que o interculturalismo favoreceria uma coexistência pacífica 

entre as etnias, se comparado ao multiculturalismo. Em segundo lugar, o 

interculturalismo seria considerado menos “grupista” (“groupist”), e mais inclinado à 

síntese. Em terceiro, o interculturalismo seria mais comprometido com a coesão 

social. Por último, enquanto o multiculturalismo seria visto como não liberal e não 

relativista, o interculturalismo criticaria as práticas que não favorecem a mistura entre 

as culturas.  

 Os autores indicam que essa distinção é favorável ao interculturalismo, mas 

que o liberalismo que caracterizaria este último não seria condizente com uma 

prática democrática de aceitação das culturas. Além disso, nessa comparação, o 

                                                           
105

 MEER; MODOOD 2012, p.179, passim 
106

 Is it merely the case, as Lentin (2005, p. 394)has suggested, that interculturalism is an „updated 
version‟ of multiculturalism? 



99 
 

multiculturalismo seria considerado “essencialista, não liberal e menos 

comprometido com a união das etnias”107. Por outro lado, os autores citam Homi 

Bhabha108, para dizer que o termo multiculturalismo pode abrigar interpretações 

variadas, sendo um termo “camaleônico” (“chameleonic”) e como tal sujeito a críticas 

e defesas de posições por vezes antagônicas109. 

 Os temas relativos ao interculturalismo e ao multiculturalismo procuraram ser 

contemplados nesta pesquisa; porém, na maioria das aulas observadas a ênfase 

recaiu sobre o interculturalismo, qual seja, a relação entre culturas. O 

multiculturalismo, na acepção de diversas etnias sob o mesmo Estado-Nação, foi 

abordado brevemente na aula 10, através do tema “A Dicotomia entre o Estado 

Religioso e o Estado Secular”. 

 Nesta pesquisa, buscou-se a aplicação dos princípios da prática da 

competência intercultural pari passu com a competência comunicativa. Dentro da 

metodologia da pesquisa-ação, que prevê a observação participativa, levaram-se em 

consideração os parâmetros do pós-método, com os princípios da particularidade, 

praticalidade e possibilidade, conforme Kumaravadivelu (2001), que prevê a 

inserção do ensino em um contexto local, e prescreve que o conteúdo programático 

do curso respeite as condições sociopolíticas vividas pelos alunos e pelos 

professores. 

 Ao longo das aulas, alguns comportamentos dos alunos destacaram-se e 

foram objeto de análise. Levando em consideração os princípios da particularidade, 

praticalidade e possibilidade, essa análise circunscreve-se ao contexto de onde  

surgiu. Porém, mesmo dentro do contexto e estando limitada aos próprios sujeitos 

analisados, observou-se uma não linearidade no posicionamento de alguns alunos. 

Essa flutuação de posicionamentos dos alunos sobre os assuntos estudados reflete-

se na análise de suas habilidades interculturais. Essa flutuação de posicionamentos 

é abordada pelos estudiosos da interculturalidade sob diversos ângulos. 

 A respeito dessa contradição nos enunciados de alguns alunos ao longo das 

aulas, o teórico russo Mikhail Bakhtin avalia que os alunos adquirem sua própria 

competência comunicativa em uma língua a despeito das várias vozes que 
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coexistem e que estão, por natureza, em conflito um com o outro 110  (grifo da 

pesquisadora).  Além disso, Bakhtin expõe que a língua não é um meio neutro que 

passa livre e facilmente dentro de uma propriedade privada nas intenções de quem 

fala; está populada – superpopulada, de fato, – com as intenções de outros. 

Expropriar essa intenção, forçá-la à submissão de outros é um processo difícil e 

complicado111. Outros teóricos concordam com Bakhtin que “mais do que sermos 

falantes monolíticos de nossa língua nativa, nós somos as vozes que habitam em 

nós”. 

 Por outro lado, com relação ao papel do pesquisador, de acordo com a 

pesquisa participante, Thiollent (2009, p. 20) preconiza que não deve haver 

imposição unilateral das suas concepções próprias, mas se que deve manter uma 

posição de “escuta”, a despeito de sua condição de participante ativo na observação 

realizada. 

 Porém, conforme Barbier (2004, apud CANDAU; LEITE, 2007, p. 731), na 

pesquisa-ação “há uma ação deliberada de transformação da realidade; as 

pesquisas possuem um duplo objetivo: transformar a realidade e produzir 

conhecimentos relativos a essas transformações”.  

 Buscando subsídios para a reflexão sobre os enunciados dos alunos, que se 

mostraram algumas vezes contraditórios com relação à observação da competência 

cultural durante as aulas, Pennycook 112 propõe algumas categorias de análise. 

 No artigo The Performative Fixing and Unfixing of Subjectivities, Pennycook 

(Id.) assume o que ele denomina de abordagem pós-estruturalista para questionar, 

por um lado, categorias estáveis da linguagem e da identidade e, por outro,  

considerar os processos pelos quais a linguagem e a identidade estão sendo 

constantemente refeitos. Tratar-se-ia não  apenas de analisar a prática linguística, 

mas também do interjogo de elementos da linguagem fixos e não-fixos (fixed and 

unfixed language elements), identificações culturais e relações sociais. Ele assume 

uma consideração pós-estruturalista para utilizar o conceito de performatividade da 

língua, procurando refletir sobre a relação entre a produção da subjetividade e o 

estabelecimento de categorias fixas, estáveis ou estereotípicas da identidade. 
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 O autor reflete que a manipulação dos recursos multilinguais pelo que ele 

denominou de  falantes multiculturais leva em conta as formas fixas, que são as 

crenças preconcebidas que fazem parte da ideologia veiculada pela língua, e as 

formas fluidas, que são enunciados livres de preconceito. Por exemplo, falantes que 

rejeitam o uso de conceitos generalizantes sobre outras sociedades  em um 

momento e,  em outro momento, fazem preleções generalizantes sobre esses 

povos. 

  Pennycook 113 assinala que, enquanto em certos momentos os falantes 

desafiam ideias de fixidez cultural, no próximo momento poderão assumir posturas        

generalizantes. O autor aponta para a necessidade de refletir sobre como as 

categorias relativamente fixas da linguagem e da identidade são construídas, 

usadas, desafiadas ou reorganizadas através das interações sociais. Ele cita 

Rampton (2006 apud PENNYCOOK, 2012) para dizer que as identificações dos 

alunos estão em uma negociação constante.  

 O autor considera que os falantes multiculturais podem manipular tanto 

noções fluidas como fixas dos constructos da língua, cultura e identidade, dessa 

forma produzindo novas subjetividades no momento do uso.  Pennycook rejeita 

ideias preconcebidas sobre identidades, aquelas consideradas como existentes 

anteriores ao momento da fala, sendo favorável a uma visão de subjetividades  

construída no ato do fazer linguístico.  

 Com relação às posturas discriminatórias dos alunos nas aulas de número 12 

e 13, é relevante a citação de J. Butler (1997, p. 158 apud PENNYCOOK, 2012): 

“Qual é, especificamente”, questiona ela, “o poder performativo de se apropriar dos 

termos com que alguém foi ofendido, com a intenção de desprovê-los de seu 

conteúdo degradante ou, a partir da referida degradação, derivar uma afirmação que 

possa ser reavaliada positivamente sob a categoria de „negro‟ ou „mulher‟?”114 . 

Segundo a autora, a ideia de performativo ganha força não pelo contexto social, mas 

sim pela sua repetição histórica. Nessa visão, “a força do performativo deriva 

precisamente de sua descontextualização, da ruptura com um contexto anterior e da 
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sua capacidade em assumir novos contextos”115 (BUTLER, 1997a, p. 158, apud 

PENNYCOOK, 2012). 

 Assim, os falantes multiculturais não se expressam de determinada maneira 

porque eles são quem são, mas eles são quem são pela maneira como falam, ou 

seja, é  a performatividade que os faz diferentes. Não se trataria, porém, de uma 

livre escolha quanto à maneira de falar mais fixa ou mais fluida, mas sim da 

recorrência a um “sistema de ideias regulatório altamente rígido”116 (BUTLER, 1990, 

p. 33, apud PENNYCOOK, 2012). A performatividade seria a vocação do ser 

expressa no discurso, ao invés de uma expressividade como decorrência de uma    

livre escolha do sujeito.  

 No episódio da aula 11, “O Acordo Nuclear do Irã”, durante o exercício de 

debate em que os alunos foram solicitados a posicionarem-se contra e a favor do 

acordo, dois alunos utilizaram-se do termo “macacos” para referirem-se à sociedade 

do Irã.  Esse termo poderia ser, em conformidade com a análise de Pennycook, 

considerado como um marcador estereotípico.  

 Ao mesmo tempo, o tom de riso e a fala arrastada agiriam como marcadores, 

ainda de acordo com a análise proposta por Pennycook117, para atuar como uma 

flexibilização do que estava sendo dito de maneira estereotipada. Nessa 

perspectiva, os alunos teriam se utilizado ferramentas de aparente fixidez, mas no 

momento do uso, essas ferramentas de estabilidade  também foram mudadas. 

Apesar de os participantes não assumirem abertamente atitudes discriminatórias, os 

enunciados pareciam provar o contrário. Já as risadas e o tom jocoso e de escárnio 

retiravam parte dessa fixidez. Os elementos fluidos do discurso, estes contrários à 

generalização, teriam ficado claro nos momentos em que eles se declararam, desta 

vez de maneira séria, contra posições racistas, tema abordado na Aula 8, “Trayvon 

could have been me”  (“Trayvon poderia ter sido eu”).  

 Pennycook expressa que o sujeito é construído no discurso. No entanto, a 

relação entre sujeito e discurso não pode ser considerada estática, como em “um 

sujeito escolhe assumir sua posição de sujeito em um discurso que está pré-

determinado”. Portanto, diz ele, ”o discurso é visto como uma prática em que tanto o 
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discurso como o sujeito são realizados performativamente” (Id.). Esse conceito de 

performatividade, arremata Pennycook, concebe a produção da identidade no fazer. 

 Pennycook conclui, em sua pesquisa, que os alunos não falam de maneiras 

particulares porque eles foram socializados para agir assim, nem porque eles 

sempre se expressaram desse modo. Ao invés disso, o seu comportamento 

linguístico está mais relacionado com um jogo momentâneo de possibilidades, ao 

mesmo tempo em que eles estão testando certos significados identitários no fazer. O 

autor continua para dizer que os elementos “sujeito” e “poder” estão em paradoxo. 

De um lado, o sujeito seria inicialmente construído como um efeito da sua 

subordinação ao poder. Após a submissão primária, porém, o sujeito irá transmutar 

sua relação com o poder. Essa relação emerge em formas pelas quais os 

participantes usam recursos linguísticos e culturais de forma flexível e rígida. 

Pennycook 118 sugere que é durante o jogo com as categorias estáticas que a 

diferença emerge, ou, por outro lado, o jogo da linguagem  pode reforçar as 

posições estáveis do sujeito. É a compreensão performativa da linguagem e do 

sujeito que permitem a consideração dos processos nos quais a linguagem e a 

identidade estão sendo constantemente sendo refeitos, através do interjogo de 

elementos estáveis e instáveis da língua, das identificações culturais e dos 

relacionamentos. 

 Quando Bhabha119,  porém, refere-se ao estereótipo no discurso colonial, ele 

fala da dependência do conceito de “fixidez” na construção ideológica da alteridade. 

Bhabha afirma que a fixidez, como signo da diferença cultural / histórica / racial no 

discurso do colonialismo, é um modo de representação rígido. O estereótipo seria 

uma forma de conhecimento e identificação que vacilaria entre o que está sempre 

“no lugar”, já conhecido, mas que deve ser repetido, como algo que não precisasse 

ser provado no discurso. A esse processo ele chama de ambivalência, e considera 

central para o entendimento do uso do estereótipo. 

 Bhabha considera que o ponto de intervenção nesse discurso deveria ser a 

compreensão dos processos de subjetivação tornados possíveis através do 

estereótipo (Id.). Bhabha reflete que a eficácia do uso do estereótipo está localizada 

no seu repertório de poder e dominação que constrói o sujeito.  Assim, para 

compreender a produtividade do poder que faz uso da ferramenta do estereótipo, é 
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necessário reconstruir o que o autor denomina de “seu regime de verdade”, ou seja, 

sua lógica interna, para daí então compreender a ambivalência produtiva do objeto 

do discurso.  Este constitui-se de um discurso idealizado para criar uma série de 

diferenças e discriminações que constroem a alteridade. O que está em jogo, diz 

Bhabha, é o modo de representação da alteridade. O autor supõe que esse 

processo representativo não seja unitário  nem coeso, pelo contrário, seria um modo 

de representação complexo, ambivalente e contraditório. O estereótipo não é uma 

simplificação porque é uma falsa representação de uma dada realidade, diz 

Bhabha120. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de representação 

que, ao negar o jogo da diferença, constitui um problema para a representação do 

sujeito.  

 Bhabha cita Abbot para dizer que o estereótipo também pode ser visto como 

aquela forma particular, “fixada”, do sujeito colonial que facilita as relações coloniais 

e estabelece uma forma discursiva de oposição racial e cultural em termos da qual é 

exercido o poder. O que “autoriza” a discriminação seria a oclusão da pré-

construção ou montagem da diferença: “essa repressão da produção faz com que o 

reconhecimento da diferença seja obtido como uma „natureza‟; o reconhecimento é 

projetado como „evidência do visível‟”. Esse reconhecimento, espontâneo e visível, 

diz Bhabha, é o estereótipo. A diferença do objeto da discriminação é entendida 

como ao mesmo tempo visível e natural. 

 Porém, diz Bhabha, essa visão de Abbot não deixa claro que o discurso 

racista é ambivalente. As práticas autoritárias, segundo Bhabha, são contraditórias e 

heterogêneas. O ato da recusa da “diferença” é sempre perturbado pela 

possibilidade de sua reapresentação. A origem da problemática do saber racista, 

etereotípico, é complexo, diz ele. O ato de estereotipar não é o estabelecimento de 

uma falsa imagem. Trata-se de um texto muito mais ambivalente, incluindo a cisão 

de saberes “oficiais” e fantasmáticos que constroem as posições do discurso racista. 

   Como esta pesquisa pautou-se pela flexibilidade no conteúdo programático, 

dentro dos princípios da abordagem metodológica da pesquisa-ação, foi possível 

adaptá-lo de forma que os alunos retomassem o tema da discriminação. Portanto, a 

fim de propiciar novas reflexões sobre o tema, após o aula 12, sobre o acordo 
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nuclear com o Irã, foi transmitido um outro vídeo da mídia internacional com a 

biografia do líder sul-africano Nelson Mandela, por ocasião de seu passamento. 

 Nessa aula sobre Mandela, o aluno Número Dois encontrava-se às voltas 

com uma atividade de resposta ao questionário. A pergunta era: “What does the 

narrator regard as Nelson Mandela´s legacy in the transition from the apartheid 

regime to South Africa´s democracy?” (“Qual foi a contribuição de Nelson Mandela 

na transição do regime do apartheid para a democracia na África do Sul, de acordo 

com o entendimento do narrador?”). 

 Número Dois respondeu: “Mandela raised the racism”. Em seguida, solicitou o 

auxílio da pesquisadora para a correção da frase. Após a intervenção da 

pesquisadora, ele reescreveu:   “Mandela enhanced the racism.”  O aluno 

prosseguiu com o seu questionamento sobre as expressões, mas encontrava 

dificuldade para chegar a uma conclusão de como estruturar a sentença.   

 O histórico de Número Dois era o de que, na aula 12, sobre o Irã, ele 

participou da dupla a dizer que “não se deveria colocar uma arma na mão de um 

macaco”. Por outro lado, sua receptividade ao tema “Mandela” também estava 

próxima do comportamento estereotipado, dado que ele o havia comparado ao 

lutador de boxing brasileiro conhecido como “Maguila” pelo fato de ambos serem 

negros. Essa comparação, embora não houvesse sido feita na intenção de dirigir-se 

ao grupo e pudesse ser tomada como um comentário isolado, não obstante parecia 

assumir ares de desrespeito com relação ao líder sul-africano. 

 Número Dois já havia tomado esse tipo de atitude anteriormente, meio de 

escárnio, pouco séria em geral quando se propunha que a atividade recaísse no 

desempenho dos estudantes. Isso ocorria nos debates ou em pair-work (trabalho em 

dupla), quando a pesquisadora ficava de fora, procurando auxiliar no desempenho 

geral, mas sem se colocar diretamente. A escrita era bem desempenhada, ou seja, 

ele conseguia se desincumbir bem das atividades escritas e também de leitura. 

Porém, quando de tratava de exercícios de caráter de livre produção, nos moldes da 

Abordagem Comunicativa, a tendência era assumir uma atitude menos séria.  

 Porém, a aula seguinte à de Nelson Mandela era  constituída de 

apresentações em forma de seminários-testes. Número Dois escolheu para seu 

tema o vídeo de Nelson Mandela. Nessa ocasião,  falou de maneira respeitosa sobre 

o líder, procurando fazer um desenvolvimento do tema de maneira adequada e 

usando o termo que havia-lhe causado dificuldade, a saber, “enhance” (“melhorar”) 
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em uma sentença cabível. Disse ele: “Mandela enhanced the situation about racism” 

(“Mandela melhorou a situação sobre o racismo.”) As reflexões realizadas sobre 

esse episódio são como seguem. 

 Partir da assertiva de que Número Dois não havia tido tempo hábil para  

compreender os significados dos verbos “raise” (“aumentar”) ou “enhance” 

(“melhorar”) parece razoável.  Isso explicaria sua aparente confusão quando tentava 

redigir uma resposta à questão e solicitou o auxílio da pesquisadora. Pode-se dizer 

que esses verbos eram de difícil apreensão, mesmo para uma turma de nível 

avançado. Eles haviam sido apresentados algumas vezes, porém a compreensão do 

sentido de certos verbos algumas vezes necessita de um período maior para que 

seja estabelecida.  

 Porém, para efeitos da análise das habilidades interculturais do aluno, a aula 

sobre Mandela sucedeu a aula sobre o Irã, quando Número Dois já havia assumido 

uma posição com elementos de generalização e etnocentrismo. Além disso, houve 

um terceiro aspecto no comportamento do aluno: ele solicitou o auxílio da 

pesquisadora para a redação da resposta, ou seja, houve uma busca de contato 

pedagógico. 

 Esses três aspectos, o da aquisição linguística, o do comportamento relativo à 

habilidade intercultural e também o do relacionamento pedagógico, parecem ter sido 

os elementos presentes no episódio da resposta do questionário que levava a 

pergunta sobre Mandela. 

   Ao retomar os temas que lhe estavam causado dificuldade, talvez Número 

Dois tenha efetuado uma espécie de síntese, tanto em termos culturais, como em 

termos linguísticos. A retomada do vídeo sobre Nelson Mandela por ocasião da aula-

teste, de número 13, no formato de seminário, parece ter agido como uma 

oportunidade de auto-avaliação, nos moldes previstos por Byram (2002, p. 29), 

dando ao aluno a chance de refletir sobre sua postura possivelmente discriminatória 

e também para uma melhor compreensão dos termos que lhe causaram dificuldade. 

 Com a finalidade de reforçar esse ponto-de-vista, Guilherme, Gleiser e Garcia 

trazem a sua contribuição (BYRAM, 2009, p. 200). As autoras  citam Kolb (1984) 

para exemplificar o que é denominado de “aprendizagem experimental”. Conforme 

Kolb, a aprendizagem experimental teria quatro estágios, quais sejam: (a) 

experiência concreta; (b) observação reflexiva; (c) conceptualização abstrata; (d) 

experimentação ativa. As autoras também mencionam Mezirow (1991) para falar da 
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educação de adultos, dizendo que estes aprendem quando atribuem sentido às     

suas experiências.  

 Destacando a aplicação de atividades criadoras de “dilemas desorientadores” 

(“desorienting dilemmas”), as pesquisadoras  definem as situações “que não se 

encaixam em nossas crenças, dessa forma tornando-se catalisadores para a 

reflexão crítica e auxiliando na transformação de comportamentos, atitudes e 

opiniões”. Como consequência, alegam as estudiosas, os alunos podem tornam-se 

mais conscientes, reflexivos, críticos e abertos às ideias dos outros através da 

transformação de suas perspectivas. O papel do educador, continuam, seria o de 

ajudar e apoiar os alunos nesse processo de reflexão e transformação. As autoras 

ainda sugerem que os professores desenvolvam atividades desafiadoras, a fim de 

propiciar aos alunos uma possibilidade de reflexão e de mudança de perspectivas 

baseadas em crenças cristalizadas.  

 Portanto, ao responder a questão: “- Qual foi a contribuição de Mandela?”, a 

hipótese que se coloca era que Número Dois procurava integrar os dois aspectos do 

conteúdo do curso, quais sejam: a aquisição linguística (sob a forma da tentativa de 

compreensão dos verbos “enhance”, “raise” no fraseamento sobre Mandela); e, por 

outro lado, buscava uma compreensão com relação ao papel do líder sul-africano no 

cenário da política mundial. Qual havia sido a contribuição do líder, afinal? Parecia 

ser essa a questão com a qual Número Dois lidava. Um conflito entre uma postura 

contendo elementos de generalização e de etnocentrismo e outra posição, muitas 

vezes defendida em outras aulas, estas favoráveis ao interculturalismo, parecia estar 

em curso. Sendo assim, Número Dois poderia estar tendo mais do que um problema 

para redigir aquela resposta. Sendo um dos que mais se destacavam no  grupo, 

conforme comprovam suas participações, sempre ativas, provavelmente naquele 

momento Número Dois estava realizando que não se tratava de um curso de inglês 

como LE nos mesmos moldes do que os outros. 

 O que se conclui desse episódio, de acordo com as premissas explicadas 

anteriormente, é  que pode ter havido uma ressignificação de valores  para Número 

Dois, em uma experiência que poderia ser denominada de intercultural. Ou seja, 

com bases no comportamento do aluno, ele inicialmente assumiu uma postura 

cristalizada com relação ao seu (quiçá) julgamento de outra cultura, outro líder. 

Conforme as premissas teóricas do início deste trabalho, pode ter havido naquele 

momento uma reformulação de um comportamento etnocêntrico, no sentido de uma 
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descentralização de seu modo de pensar. Não obstante, não é possível neste 

momento uma avaliação de caráter mais definitivo com relação à permanência 

desse aprendizado por parte do aluno. 

 Porém, desse episódio se apreende que a apresentação de material 

intercultural na formatação apresentada, com utilização de material autêntico em 

sala de aula no ensino de inglês como LE, pode levar à revisão da postura 

etnocêntrica, nesse caso ocorrida com alunos adultos com proficiência avançada na 

língua. 

 Uma das conclusões das observações de aula é a de que o uso de material 

autêntico pode facilitar o comportamento descentralizador, como também a reflexão 

sobre atitudes possivelmente etnocêntricas. A descentralização está sempre 

presente como possibilidade, pois os alunos são chamados a posicionar-se diante 

dos temas apresentados.  Já a premissa da pesquisa-ação, de que a observação 

vai-se construindo à medida em que as aulas avançam,  também provou ser 

procedente, pois nesse caso o aluno fez uma reelaboração do tema, com postura 

mais condizente do que é esperado de falantes multiculturais. Ou seja, embora os 

alunos tenham realizado uma “aliança de trabalho” com a pesquisadora já desde o 

primeiro contato, tendo por base a pesquisa participativa, e mesmo tendo assumido 

posturas “progressistas” com relação às várias culturas por ocasião da transmissão 

dos vídeos em aula, quando eles estiveram em posição de exibir a própria postura 

com liberdade de opiniões, prevaleceu em pelo menos duas ocasiões o 

comportamento estereotipado. 

 No entanto, após esse momento de estereotipia, prevaleceu uma reflexão 

sobre o tema e uma possível ressignificação de valores ocorreu, ao menos no caso 

de Número Dois, como se viu acima, embora, como se disse antes, não haja 

garantias que essa ressignificação tenha caráter duradouro. 

 

  6.2. O “terceiro espaço” na Observação de Aulas 

 

 Com relação ao aluno Número Um, que em vários momentos assumiu uma 

postura ambígua na defesa de valores concernentes à sociedade norte-americana, 

como o uso de armas em um caso, e o questionamento da veracidade da 

informação da existência da segregação racial nos Estados Unidos em outro 
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momento do curso, pode-se citar o “terceiro espaço de enunciado”, em Kramsch 

(2001) e Hanna (2014). 

 Kramsch (2001, p. 235) esclarece que a experiência de pessoas 

“desenraizadas” de sua própria cultura, que precisam estudar ou trabalhar em uma 

cultura diferente trazem muitas vezes um sentimento de “não pertença” naquela 

nova cultura. Por exemplo, alunos que se propõem a fazer “intercâmbio” estudantil 

em outros países podem sentir um desconforto com relação à adaptar-se ao novo 

meio de vida.   Esse sentimento de estar sobre o muro, por assim dizer, pode 

ampliar a perspectiva, não apenas intercultural do aluno, mas também intracultural. 

 De fato, o sentimento de “não pertença” pode favorecer o reconhecimento de 

diferenças dentro de uma mesma cultura, como a compreensão das diferenças de 

classe, gênero e etnias. Conforme pontua Hunfeld (1990, p. 16, apud KRAMSCH, 

2001, p. 234),  “não se pode ensinar uma compreensão do estrangeiro, a menos que 

o que é familiar para nós tenha se tornado estrangeiro em vários aspectos”121.  

 As estórias de quem cruzou fronteiras, acrescenta Kramsch 122 , parecem 

pertencer a uma categoria cuja narrativa tenta criar uma “terceira cultura”. Essa 

terceira cultura seria feita de uma memória que ultrapassa  tempo e  lugar e 

encontra similaridade com a narrativa de outras pessoas com jornada semelhante. 

 A questão que se coloca, portanto, é de se o comportamento de Número Um 

poderia ser compreendido como relacionado ao conceito de “terceiro espaço”. 

 A. Feng (apud BYRAM, 2009, p. 71), pesquisador da área da 

interculturalidade na educação, sugere que a compreensão do conceito de “terceiro 

espaço” seja aquela como estando relacionada a uma “zona intermediária”, onde 

indivíduos provenientes de culturas diversas negociam identidades, fazem a 

mediação entre sistemas de valores, crenças e normas internalizadas por uma 

socialização anterior. 

 Feng 123 considera, no entanto, equivocada a posição dos estudiosos que se 

dedicam a proceder à taxonomia como análise, na medida há o risco de 

generalização das conclusões obtidas pelos pesquisadores. Por exemplo, alguns 

estudiosos se dedicariam a classificar os estágios atravessados pelos indivíduos que 

                                                           
121

 We cannot teach an understanding of the foreign as long as the familiar has not become foreign to us in 
many respects. 
122

 KRAMSCH, 2001, p.234, passim 
123

 BYRAM, 2009, p. 71, passim 
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se encontram no assim denominado terceiro espaço através de fases: fase da 

aculturação, fase da adaptação e fase da acomodação.  

 O autor defende que, ao invés disso, se faça uma interpretação dos fatos, ou 

seja, que haja a compreensão do conflito intercultural, quando houver, e uma 

compreensão ampliada da estereotipia na representação da alteridade.  

 Feng expõe, ainda, que a compreensão do fenômeno do “terceiro espaço” 

não deveria resultar de conceitos como schematas, pois estas pressupõem 

estruturas previamente existentes no indivíduo para a explicação de fenômenos que 

Feng considera sociais. Nesse aspecto, há concordância com Pennycook (2012), 

Kramsch (2004) e Bhabha (2007). O teórico conclui dizendo que o ideal seria que 

houvesse uma explicação para as dimensões sociais, espaciais e temporais das 

comunicações humanas no presente performativo.  

 Nessa compreensão, o terceiro espaço seria, assim, uma oportunidade 

concedida a indivíduos para a mudança, em virtude da sua experiência com o não 

familiar ao aprender uma língua estrangeira e ao viver no exterior. Tais experiências 

poderiam dariam lugar a uma “nova área de significado e de representação”. 

 Nas aulas observadas, Número Um participava das discussões a respeito de 

valores, crenças e posicionamentos, efetuando  comparações entre as sociedades 

norte-americana e brasileira.  

 Por exemplo, na aula de número 6, intitulada “The Ghost of Gun Control”, (“O 

Fantasma do Controle de Armas”), quando foi abordada a liberalidade de venda das 

armas em território norte-americano, ele não se alinhava a seus colegas, que 

reprovavam o livre uso de armas. O aluno procurou “responder” à postura crítica do 

blog independente que veiculava o vídeo ao narrar uma situação que ele 

considerava positiva, relacionada ao papel desempenhado pela polícia nos Estados 

Unidos. De fato, ele “conclamou”, por assim dizer, os colegas a reunirem-se em 

torno dele e posicionou-se a respeito, dizendo que a polícia dos Estados Unidos era 

bem-educada e eficiente no cumprimento de seus deveres.  

  Também na aula de número 10, “Robert McNeil sobre o esbarro acidental em 

Lee Oswald”, que abordava o assassinato de JFK, o aluno Número Um 

entusiasticamente relatou suas visitas ao “Grassy Knoll” (ponto turístico associado 

ao assassinato do presidente), no que parecia ser um “elemento estranho” às 

vivências pessoais dos demais alunos. 
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 Esses exemplos parecem situar o aluno Número Um em uma zona de 

mediação entre as duas culturas, pois ele participou dos debates, posicionou-se a 

respeito e fez uma interpretação pessoal de acordo com sua vivência em outra 

cultura. 

 Kramsch (2001, p. 256) expõe que “o aprendizado de uma língua 

internacionalmente reconhecida pode servir como um catalisador, não para a 

formação da identidade social do aluno, mas para que a identidade pessoal 

transcenda etnicidades locais”. 124 

 Nesse caso, o ensino da língua estrangeira em território onde se fala L1, nos 

moldes em que o curso foi estruturado, parece ter suprido tal necessidade, qual seja, 

o da criação de um “terceiro espaço” onde os  alunos tiveram a  oportunidade de 

trocar experiências, negociar significados e realizar reflexões  relacionadas à busca 

de sua identidade pessoal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
124

 It seems that the introduction of a third internationally recognized language can serve as a catalyst, not for 
the formation of a learner´s civic identity, but for the emergence of a personal identity that transcends local 
ethnicities and the pragmatic needs of the nation state. 
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