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Descrição: Estereótipo consiste em uma imagem preconcebida de determinada pessoa, coisa ou 

situação. Inspiram muitas piadas, com conteúdo racista em muitas delas, a exemplo das piadas de 

judeu, visto como ávaro; negro, retratado como malandro; o português (no Brasil), como pouco 

inteligente, etc. O presente projeto objetiva identificar sinais de estereótipos culturais em narrativas 

de aprendizagem de língua inglesa, fazer um estudo comparativo entre elas e mostrar suas 

implicações para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Essas narrativas fazem parte do 

projeto financiado pelo CNPq, Aprendendo com Memórias de Falantes e Aprendizes de Língua 

Estrangeira AMFALE -, do qual o autor deste projeto é membro. Ademais, este estudo visa a 

identificar os aspectos pré-concebidos que, por ventura, são apresentados nas narrativas de 

aprendizagem de língua inglesa, com que conotação eles se apresentam, além de destacar as 

dimensões estereotipadas da linguagem e mostrar que todos os povos exibem comportamentos que 

são condicionados por sua própria cultura. 

 

 


