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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é tratar das representações estereotipadas dos estrangeiros de 

países anglófonos a partir da perspectiva dos educandos brasileiros, bem como abordar as 

estruturas profundas dessas formações imaginárias referenciadas em autores renomados da 

linguagem e do discurso.  Para compreendermos melhor de que maneira os estereótipos são 

construídos, mantidos e reforçados, foram feitas algumas considerações sobre representações, 

estereótipos, cultura e identidade. A escolha em abordar os estereótipos sobre os estrangeiros 

de países anglófonos se deu por a língua inglesa ser escolhida para fazer parte do currículo de 

língua estrangeira na cidade de Vitória da Conquista e regiões circunvizinhas. Como 

instrumentos de coleta de dados, foram utilizados uma proposta de narrativa e um 

questionário previamente elaborado versando sobre estereótipo, representação, discurso e 

interculturalidade. A pesquisa, de natureza qualitativa, contou com 40 participantes no total, 

sendo 22 deles estudantes do nono ano de uma instituição pública e 18, educandos do nono 

ano de uma instituição de ensino privado da cidade de Vitória da Conquista.  Os resultados, 

tanto da análise das narrativas quanto do cruzamento dos dados coletados através do 

questionário, apontaram que o estereótipo pode ser definido como uma imagem mental 

coletiva; as representações estereotipadas podem estar diretamente associadas a uma relação 

de poder; mesmo os estereótipos classificados como positivos carregam em si uma enorme 

carga de segregação. Espera-se que este estudo possa auxiliar e incentivar outros educadores e 

pesquisadores a olharem para o seu objeto de pesquisa através de uma nova ótica, 

desenvolvendo o senso crítico, formando opiniões e conceitos consistentes sobre os 

estereótipos, sem deixar de lado, entretanto, a ideologia que perpassa o discurso sobre o outro. 

 

Palavras Chave: Representações. Estereótipos. Interculturalidade. O eu e o outro. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to identify stereotypical representations of foreigners from 

Anglophone countries under the perspective of Brazilian students, as well as to explain the 

deep structures of these imaginary formations referenced in renowned researchers of language 

and discourse. To better understand how stereotypes are constructed, maintained and 

strengthened, some considerations were made about representations, stereotypes, culture and 

identity. The choice to study stereotypical representations of foreigners from Anglophone 

countries was taken because the English language was chosen to be part of the curriculum of 

foreign language in Vitória da Conquista and surrounding regions. The research tools were a 

narrative and a previously prepared questionnaire about stereotype, representation, and 

intercultural approach. The research is qualitative, featured 40 participants in total, 22 from 

the ninth grade of a public institution and 18 students from the ninth grade of a private 

educational institution in the city of Vitória da Conquista. The results indicated that stereotype 

can be defined as a collective mental representation; stereotypical representations can be 

directly attached to a power relationship; even stereotypes classified as positive carry a huge 

load of segregation. It is hoped that this study can help and encourage other educators and 

researchers to look at the object of his search through a new perspective, developing critical 

thinking, forming opinions and consistent concepts about stereotypes, without neglecting, 

however, the ideology that permeates the discourse about the other. 

 

Keywords: Representations. Stereotypes. Intercultural approach. The “I” and the “Other”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo das representações sociais, de acordo com Alves-Mazzotti (2008), tem o 

propósito de investigar como se formam e como funcionam os sistemas de referência que 

utilizamos. O autor complementa que o campo das representações sociais parece ser um 

caminho promissor, pois analisa justamente de que maneira utilizamos as representações para 

classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. 

Ao estudar o sistema cognitivo humano, a psicologia social sustenta-se, de acordo 

com Moscovici (2004), em dois pressupostos: o primeiro é o de que os indivíduos normais 

reagem a fenômenos, pessoas ou acontecimentos do mesmo modo que os cientistas ou 

estatísticos; e o segundo é que o fato de compreender consiste em processar informações. 

Entretanto, o autor cita que alguns fatos contradizem esses dois pressupostos: primeiro, a 

observação de que não estamos conscientes de algumas coisas bastante óbvias, e isso se dá 

devido a uma fragmentação preestabelecida da realidade, uma classificação das pessoas e 

coisas que a compreendem, que faz algumas delas visíveis e outras invisíveis; segundo, a 

compreensão de que, alguns fatos que aceitamos sem discussão repentinamente transformam-

se em meras ilusões, distinguindo as aparências da realidade das coisas, passando da 

aparência à realidade através de alguma noção ou imagem; terceiro, a de que nossas respostas 

e reações aos estímulos ou acontecimentos estão relacionadas a determinadas definições, 

comuns a todos os membros de uma comunidade à qual pertencemos. Em suma, no que se 

refere à realidade, as representações são tudo o que nós temos, aquilo que nossos sistemas, 

tanto perceptivos quanto cognitivos, estão ajustados. 

Como pessoas comuns, sem o benefício dos instrumentos científicos, Moscovici 

(2004) entende que tendemos a considerar e a analisar o mundo de uma maneira semelhante; 

especialmente quando o mundo em que vivemos é totalmente social. Isso significa que não 

conseguimos nenhuma informação que não tenha sido destorcida por representações 

“superimpostas” aos objetos e às pessoas que lhes dão certa vaguidade e as fazem 

parcialmente inacessíveis. Quando contemplamos esses indivíduos e objetos, nossa 

predisposição genética herdada, as imagens e hábitos que nós já aprendemos, as suas 

recordações que nós preservamos e nossas categorias culturais, tudo isso se junta para fazê-las 

tais como a vemos. 

A proposta de abordar a influência dos estereótipos positivos como um dos 

elementos da representação social na aprendizagem de uma determinada Língua Estrangeira é 
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nova. Pode ser que isso esteja ligado ao fato de, em muitos estudos (LIPPMAM, 1922; 

MOREIRA, 2004; TORRECILLAS 2008; CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004), os 

estereótipos terem uma conotação bastante negativa. O fato é que os estereótipos estão 

inseridos, imbricados, e podem até ser confundidos com a cultura de um povo e, quer queira 

ou não, eles são passados pelos diversos tipos de textos, orais ou escritos, verbais ou não 

verbais, e largamente difundidos pelas mídias como verdadeiros. Isso porque, segundo 

Moscovici (2004), pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação ou da 

cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo isoladamente. 

Entretanto, o autor entende que, uma vez criada, elas adquirem uma vida própria, circulam, se 

encontram, se atraem e se repelem, e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações enquanto velhas representações morrem. Uma representação condiciona ou até 

mesmo responde a elas. Isso é assim, não porque ela possui uma origem coletiva, ou porque 

ela se refere a um objeto coletivo, mas porque como tal, sendo compartilhada por todos e 

reforçada pela tradição, ela constitui um realidade sui generis. Quanto mais sua origem é 

esquecida e sua natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela se torna. 

Seguindo essa linha de pensamento, Machado (2006) explana que as novelas 

brasileiras, no exterior, podem ser usadas para transmitir o estereótipo do brasileiro 

relacionado à licenciosidade sexual. Entretanto, não é somente no Brasil que isso ocorre. A 

mídia televisiva internacional também pode influenciar na criação de imagens e referenciais 

com relação à cultura do outro. Abordar os estereótipos e a sua influência na vida do 

estudante de escola pública através das narrativas é de suma importância para entender o 

porquê do estudante se interessar, ou não, por determinada língua estrangeira. 

O foco principal que norteará a pesquisa será estudar de que maneira os estereótipos 

e a visão do outro, entendido aqui como o estrangeiro de países anglófonos, influencia o 

discurso do aprendiz de língua inglesa. Considerando que as representações têm como 

objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções que produzam o 

mundo de uma forma significativa, e entendendo que representação = imagem/significação, 

ou seja, que a representação iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem, essa 

dissertação está dividida em três grandes capítulos.  

Com o intuito de compreender o porquê da escolha do termo representações 

socioculturais ao invés de representações sociais, apresento, no primeiro capítulo, os 

pressupostos teóricos nos quais a pesquisa está alicerçada. Destarte, o primeiro capítulo tem 

como objetivo retomar e abordar problemas de conceituação e definição de alguns termos 
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como cultura, estereótipos e identidade, e está subdividido da seguinte maneira: 

representações socioculturais: a escolha do termo, que trata do estudo das representações a 

partir da abordagem sociocultural dos estereótipos proposta por Katz e Braly (1933); sobre 

cultura: problemas de conceituação e definição, tópico este que considera os conceitos de 

cultura nos quais o ensino de língua recebe uma especial atenção, dentre eles, o de Lima 

(2008) que considera cultura como um conjunto de padrões compartilhados de 

comportamentos e interações, construtos cognitivos, e compreensão afetiva que são 

adquiridos a partir de um processo de socialização que identifica os membros de determinado 

grupo social, ao mesmo tempo em que os distinguem de outros; o de estereótipos, entendidos 

aqui como representações hipersimplificadas da realidade que, de acordo com Lippmann 

(1922/2008), dependem mais de quem vê do que daquele ou daquilo que é visto; e o de 

identidade, que é considerado, nesta pesquisa, como algo em constante processo de 

construção e reconstrução, dependente da realização discursiva em circunstâncias particulares, 

aquilo que Moita Lopes (1998) entende como o significado que os participantes dão a si 

mesmos e aos outros engajados no discurso. 

O segundo capítulo destina-se a apresentar os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, no qual utilizo da metodologia de estudo de caso, baseada na abordagem qualitativa, 

para a coleta e análise de dados, além de discorrer sobre a seleção do corpus, descrever os 

institutos de educação nos quais se encontram os sujeitos que participaram da pesquisa e 

abordar os procedimentos da coleta de dados. 

Os dados são analisados criticamente no terceiro capítulo, no qual retomo alguns 

conceitos abordados no referencial teórico, além de mostrar como os sujeitos compreendem 

conceitos como o de cultura e estereótipos, quais as representações que esses participantes da 

pesquisa têm dos estrangeiros de países anglófonos e qual a importância de se abordar 

conceitos como o de estereótipo sociocultural, em sala de aula, para a formação de um 

estudante interculturalmente crítico. 

Nas considerações finais, apresento as principais conclusões do estudo e as suas 

implicações para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 1 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

1.1 Representações socioculturais: a escolha do termo 

 

As representações socioculturais estão baseadas na teoria das representações sociais, 

desenvolvida por Moscovici (2004), na década de 50, e na abordagem sociocultural dos 

estereótipos, considerando os estudos realizados por Katz e Braly (1933).  

A teoria das representações sociais, como entende Alves-Mazzotti (2008), parte da 

premissa de que existem formas diferentes de conhecer e de se comunicar, guiadas por 

objetivos diferentes, formas que são móveis, e define duas delas que são pregnantes nas 

nossas sociedades - a consensual e a científica - cada uma gerando seu próprio universo. O 

universo consensual seria aquele que se constitui principalmente na conversação informal, na 

vida cotidiana, enquanto o universo reificado se cristaliza no espaço científico, com seus 

cânones de linguagem e sua hierarquia interna. A teoria das representações sociais assume 

como seu centro a comunicação e as representações. 

Wertsch, Del Rio e Alvarez (1998) argumentam que o termo sociocultural é mais 

adequado quando se trata da perspectiva contemporânea, e está centrada no estudo do 

desenvolvimento humano enquanto um processo que se dá nas interações sociais. De acordo 

com essa perspectiva, o desenvolvimento humano destaca o seu caráter inseparável das 

atividades sociais e culturais, e tem origem nas formulações teóricas de Vygotsky (1987, 

1991). Segundo Rogoff e Chavajay (1995), é possível citar alguns princípios da abordagem 

sociocultural, tais como: a escolha da atividade como unidade de análise, o conceito de 

mediação, a consideração de diferentes planos de análise, a pluralidade metodológica e a 

noção de que a própria atividade de pesquisa  é uma construção social. Levando em conta as 

considerações de Oliveira (1993), que entende a atividade que os sujeitos realizam no mundo 

como possuidora de significado em um determinado contexto social e cultural, e que a ação 

humana, quando não incluída em um sistema cultural de atividade, fica destituída de 

significado. Essa será a perspectiva assumida nesta pesquisa que, por essa razão, adota a 

terminologia sociocultural em seu título. 
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1.1.1 As representações sociais. 

 

As representações sociais são entendidas, de acordo com Jodelet (2002), como 

sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientando 

e organizando as condutas e as comunicações sociais. Elas intervêm em processos tão 

variados quanto a difusão e a assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual 

e coletivo, na definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas 

transformações sociais. 

Para Wachelke e Camargo (2007), o primeiro estudo orientado por essa perspectiva, 

realizado por Moscovici, durante a década de 50, estava voltado a descrever conhecimentos 

partilhados pelos diversos setores da sociedade francesa sobre a psicanálise. Para explicar os 

sistemas de conhecimento específicos de categorias sociais da França, Moscovici revitalizou o 

conceito de representação coletiva, inspirando-se em Durkheim. Arruda (2002) também 

partilha da ideia de que, a partir dos anos 60, houve uma preocupação com as noções de 

consciência e de imaginário. As noções de representação e memória social fazem parte dessas 

preocupações e irão receber maior atenção a partir dos anos 80. Explana ainda que, embora 

oriundos da sociologia de Durkheim, é na psicologia social, desenvolvida por Moscovici, que 

a representação social ganha uma teorização que passa a servir de ferramenta para outros 

campos.  

Nós mesmos vemos as representações sociais “se construindo”, como nota 

Moscovici (2004), diante de nossos olhos, na mídia, nos lugares públicos, através desse 

processo de comunicação que nunca acontece sem alguma transformação. Mesmo quando a 

mudança afeta o sentido, os conceitos, as imagens, ou a intensidade e associação das crenças, 

no seio de uma comunidade, ela é sempre expressa em representações. O autor ainda entende 

que a razão para se criarem essas representações é o desejo de nos familiarizarmos com o não-

familiar. Toda violação das regras existentes, um fenômeno ou uma ideia extraordinários, tais 

como os produzidos pela ciência e tecnologia, eventos anormais que perturbem o que pareça 

ser o curso normal e estável das coisas, todo o desvio do familiar, toda a ruptura da 

experiência ordinária, qualquer coisa para a qual a explicação não é óbvia, cria um sentido 

suplementar e coloca em ação uma procura pelo sentido e explicação do que nos afeta como 

estranho e perturbador. 

Por valorizar o conhecimento empírico e a interação entre o indivíduo e o social, a 

teoria das representações sociais, como aponta Farr (1998), provocou uma ruptura com os 
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parâmetros orientadores da Psicologia Social e por isso enfrentou resistência, permanecendo 

desprestigiada durante muito tempo. Berger e Luckmann (1987) entendem que, nesta teoria, a 

linguagem exerce papel de destaque, à medida que tipifica as experiências, dota-as de 

significado, categorizando-as numa totalidade dotada de sentido, através da construção de 

campos semânticos, que vão determinar o acervo social de conhecimento, o que, por sua vez, 

permite a “localização” e “manejo” dos indivíduos no campo social. Moscovici (2004) 

acredita que as representações possuem duas funções: elas convencionalizam os objetos, 

pessoas ou acontecimentos que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam 

em uma determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de determinado 

tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Mesmo quando uma pessoa ou objeto não 

se adequam exatamente ao modelo, nós os forçamos a assumir determinada forma, entrar em 

determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem 

compreendido, nem decodificado. 

De acordo com Lysardo-Dias (2007), foi a partir do conceito de representações que o 

estereótipo foi definido como uma imagem mental que determina formas de pensar, agir e até 

mesmo de sentir, do indivíduo. A autora considera que essas imagens são responsáveis pela 

coesão do grupo e geram um sentimento de pertença dos indivíduos em relação àquela 

comunidade, garantindo assim uma relativa homogeneidade, já que os membros de um grupo 

se reconhecem por compartilharem uma visão de mundo. Sob essa ótica, o estereótipo teria 

uma função construtiva já que, ao partilhar crenças e valores, um determinado grupo social 

tem sua unidade consolidada através de “modelos” que assume. Isso quer dizer que o 

indivíduo se sente integrado a uma comunidade. 

De fato, como aponta Jodelet (2002), representar ou se representar corresponde a um 

ato de pensamento pelo qual o sujeito relaciona-se com um objeto. Este pode ser tanto uma 

pessoa, uma coisa, um evento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, 

uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas sempre requer um 

objeto. Em suma, não há representação sem objeto. A autora ainda aponta que qualquer um 

que olhe o campo de pesquisa, hoje cristalizado em torno da noção de representação social, 

não deixará de observar três particularidades: a vitalidade, a transversalidade e a 

complexidade do campo. 
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1.1.2 A abordagem sociocultural e os estereótipos. 

 

A escolha da abordagem sociocultural, de acordo com Rogoff e Chavajay (1995) e 

Rogoff e Morelli (1989), se justifica na medida em que o estudo focaliza as pessoas e o 

contexto no qual elas estão inseridas. Dotada de um sistema de significação permanentemente 

construído e transformado pelo próprio grupo cultural, a atividade que os sujeitos realizam no 

mundo tem significado em um determinado contexto social e cultural. Vygotsky (1991, p.65) 

aponta que “a internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana”. O estudioso entende 

ainda que a atividade psicológica interna do indivíduo tem sua origem na atividade externa, 

nas trocas com os outros membros do grupo social, trocas que se inserem em um determinado 

contexto cultural. 

Este tipo de abordagem enfatiza que a atividade humana é mediada, e nela tem sido 

investigado o desenvolvimento humano dentro das práticas culturais dos grupos, que supõem 

o uso de diferentes formas de mediação.  A partir desta orientação, entende-se que os 

mediadores - instrumentos, signos, representações e práticas culturais - são carregados de 

significação cultural. 

O primeiro estudo que considerou os estereótipos a partir de uma abordagem 

sociocultural foi o de Katz e Braly (1933). Para estes estudiosos, os estereótipos são um 

fenômeno que precisa ser estudado tanto no campo social quanto no nível do grupo, ao invés 

de somente no nível da cognição individual. Uma das conclusões mais importantes da 

pesquisa foi a de que um grande número de observadores compartilha representações 

semelhantes de determinados grupos-alvo, e, muitas vezes, esse grupo possui uma 

nacionalidade diferente, e essa representação geralmente resiste através do tempo. 

Curiosamente, como atenta Leyens e colaboradores (1994), os estudos que 

consideram os estereótipos a partir de uma abordagem sociocultural dificilmente estão 

preocupados com a questão de por que essas representações existem. Em vez disso, eles 

operam com a ideia de que os estereótipos, como um dos elementos de representação 

social, ou derivam das observações diretas das diferenças entre os diversos grupos em uma 

dada sociedade, ou são resultado da exposição à mídia e a outras fontes de informação, 

principalmente, através da aprendizagem e interações sociais e culturais. 

Nenhuma mente está livre de condicionamentos anteriores que lhe são impostos por 

suas representações, linguagem ou cultura. Para Moscovici (2004), pensamos através de uma 
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linguagem; organizamos nossos pensamentos de acordo com um sistema que está 

condicionado, tanto por nossas representações, como por nossa cultura; vemos apenas o que 

as convenções subjacentes nos permitem ver, e permanecemos inconscientes dessas 

convenções. O autor acredita, ainda, que a cultura – mas não a ciência – nos incita, hoje, a 

construir realidades a partir de ideias significantes. Existem razões óbvias para isso, dentre as 

quais a mais óbvia, do ponto de vista da sociedade, é apropriar-se e transformar em 

característica comum o que originalmente pertencia a um campo ou esfera específica. Sem 

representações, sem metamorfose das palavras em objetos, é absolutamente impossível existir 

alguma transferência. Desde que o conteúdo científico, mesmo de um ciência do homem ou 

da vida, pressuponha esse tipo de realidade, todos os seres aos quais ela se refira são 

concebidos de acordo com tal modelo. 

De acordo com a perspectiva sociocultural, os estereótipos estão ligados a um padrão 

de preconceito que, como considera Katz e Braly (1933), parece apresentar uma relativa 

consistência no tempo e espaço, sendo ela resultado da cultura. A socialização dos indivíduos 

ocorre numa determinada cultura que, através de recompensas e punições sociais, o leva a agir 

de acordo com os valores e crenças culturais que se encontram em vigor. Os autores entendem 

que o simples fato de aceitarem e utilizarem os estereótipos socioculturais existentes, levam 

os indivíduos a reforçar e, consequentemente, perpetuar o padrão cultural reinante. 

 

1.2 Sobre cultura: problemas de conceituação e definição. 

 

O conceito de cultura é amplo e tem sido usado e explorado por autores e estudiosos 

de vários campos do saber (TYLOR, 1871; SANTOS, 1987; LARAIA, 2001; ORTIZ, 2002; 

OLIVEIRA, 2011). Entretanto, o termo não é de fácil definição, visto que há diferentes 

significados variando de autor para autor e o seu foco de estudo. Como pontua Lima (2008), 

definir cultura é uma tarefa árdua e complicada, e exige cuidado e responsabilidade, devido à 

variedade de acepções contidas nesse vocábulo. Oliveira (2011) também concorda que por ter 

sido um termo utilizado por várias áreas de conhecimento, pode-se prever, então, que haja 

tantas definições de cultura quantos sejam os estudiosos que com ela lidam, e cita, dentre as 

áreas de conhecimento que utilizam o termo frequentemente, a antropologia, a sociologia e a 

sociolinguística. 

De fato, o problema em se conceituar cultura já existia há muito tempo. De acordo 

com Santos (1987), a palavra é de origem latina e vem do verbo colere, que quer dizer 
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cultivar, e está diretamente ligada às atividades agrícolas. Desta forma é comum ouvir falar 

em cultura do cacau, cultura do café, dentre outros. O autor ainda aponta que pensadores 

romanos antigos ampliaram esse significado e o usaram para se referir ao refinamento 

pessoal, e isso está presente na expressão cultural da alma. Como sinônimo de refinamento, 

sofisticação pessoal, educação elaborada, cultura foi usada constantemente desde então, e o é, 

até hoje, quando relacionado a estudo, educação e formação escolar. 

Entretanto, o pesquisador salienta que as preocupações relacionadas ao vocábulo 

cultura tornaram-se importantes somente a partir do século XIX e se generalizou como uma 

questão científica, época em que o poderio das nações européias frente aos povos do mundo 

foi intensificado. Os contatos entre as nações industrializadas da Europa, sedentas de novos 

mercados, e populações do resto do mundo aumentaram, e as sociedades, antes isoladas, 

foram subjugadas e incorporadas ao âmbito de influência européia. Foi a partir de então que 

as ciências humanas passaram a tratar sistematicamente dela.  

Santos (1987) também considera dois aspectos principais os quais a consolidação das 

preocupações com cultura esteve associada nessa época: o primeiro foi o fato de que, no 

século XIX, uma ruptura com a visão religiosa se fez através de preocupações com o 

entendimento da origem e da transformação da sociedade e também das espécies de vida, 

ligando as novas teorias biológicas e sociais a uma visão da humanidade firmemente ancorada 

numa teoria da evolução das espécies; nesse contexto, cultura servia tanto para diferenciar 

populações humanas entre si quanto para distinguir o humano de outras formas animais. 

Assim, quando se comparava povos diferentes, cultura era uma palavra usada para expressar a 

totalidade das características e condições de vida de um povo. Além disso, como cultura 

estava ligada à distinção entre o humano e o animal, há um sentido em que tudo que é cultural 

é humano, e tudo que é humano é cultural.  

O segundo aspecto principal para a consolidação das preocupações com cultura, de 

acordo com o historiador acima citado, se deu pelo fato de que, no século XIX, as potências 

européias encontravam-se em marcado processo de expansão, incorporando nações e 

territórios em outros continentes e submetendo suas populações a seu mando político e 

controle militar. A discussão sobre cultura estava ligada às preocupações de entender os 

povos e nações que se subjugavam e era alimentada por essa expansão política e econômica 

das sociedades industrializadas, que lhe forneciam campo de observação e possibilitavam o 

acesso ao material para estudo. Nesse sentido, as preocupações com cultura tinham a marca 

legitimadora da dominação colonial e contribuíram para delimitar intelectualmente a posição 
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internacional do Ocidente através da dominação política e econômica, e também da imposição 

de suas próprias concepções culturais aos povos sob domínio e controle. O debate intelectual, 

ao qual as preocupações com cultura estavam associadas, fornecia interpretações, como na 

visão de evolução linear das sociedades, que permitiam fosse considerado superior tudo que 

dissesse respeito ao ocidente. 

Foi a partir dessa definição que iniciou-se uma estreita ligação entre cultura e arte, 

cunhada pelos pensadores alemães, fruto das transformações ocorridas no final do século 

XIX, como lembra Ortiz (2002) ao nos fazer refletir sobre Kultur, termo alemão associado à 

cultura, que neste caso corresponderia à esfera mais “elevada” da razão e do espírito. Nela, o 

indivíduo se realizaria por inteiro, e a literatura e a pintura desfrutavam assim de um estatuto 

privilegiado, transformando-se em padrão de avaliação e de mensuração das outras expressões 

culturais existentes. Desta maneira, era fácil estabelecer uma escala evolutiva que, segundo 

Laraia (2001), não deixava de ser um processo discriminatório, por meio do qual as diferentes 

sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente, com nítida vantagem para as 

culturas européias. 

A primeira definição antropológica de cultura, de acordo com Hall (1973), foi 

elaborada em 1871 por Edward Burnett Tylor. Foi a partir dela que outros conceitos sobre 

cultura, considerando o homem como um todo e a comunidade em que ele se insere, se 

desenvolveram. Essa nova definição do que é cultura fez oposição a outras definições 

constituídas em outras áreas de conhecimento, e por isso é válido retomá-la aqui. De acordo 

com Tylor (1871), 

 

Cultura ou Civilização, tomada em seu sentido amplo etnográfico, é todo 

complexo que inclui crença, conhecimento, arte, moral, leis, costumes e 

quaisquer outras capacidades e  hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma determinada sociedade. (TYLOR, 1871, p.1) 

 

Apesar de entender que foi com esta conceituação que Tylor abrangia em uma só 

palavra todas as possibilidades de realização humana, além de marcar fortemente o caráter de 

aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata transmitida por mecanismos 

biológicos, Laraia (2001) ressalta que Tylor somente formalizou a ideia de cultura que estava 

ganhando consistência talvez mesmo antes de John Locke quando, em 1690, ao escrever 

Ensaio acerca do entendimento humano, procurou demonstrar que a mente humana não é 

mais do que uma caixa vazia por ocasião do nascimento, dotada apenas da capacidade 

ilimitada de obter conhecimento, através de um processo que hoje chamamos de 
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endoculturação
1
. O autor ainda aponta que, em 1950, num artigo denominado “O 

superorgânico”, Kroeber mostrou como a cultura atua sobre o homem, ao mesmo tempo em 

que se preocupou com a discussão de uma série de pontos controvertidos para a conceituação 

do termo, pois suas explicações contrariam um conjunto de crenças populares. O antropólogo 

norte-americano iniciou seu artigo com a demonstração de que graças à cultura a humanidade 

distanciou-se do mundo animal e, mais do que isto, o homem passou a ser considerado um ser 

que está acima de suas limitações orgânicas.  

Laraia (2001) ainda relata que Kroeber contribuiu para a ampliação do conceito de 

cultura, a partir do momento em que ela pode ser relacionada aos seguintes pontos: 

1. A cultura, mais do que a herança genética, determina o comportamento do 

homem e justifica as suas realizações. 

2. O homem age de acordo com os seus padrões culturais. Os seus instintos 

foram parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou. 

3. A cultura é o meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Em 

vez de modificar para isto o seu aparato biológico, o homem modifica o seu 

equipamento superorgânico.  

4. Em decorrência da afirmação anterior, o homem foi capaz de romper as 

barreiras das diferenças ambientais e transformar toda a terra em seu hábitat.  

5. Adquirindo cultura, o homem passou a depender muito mais do 

aprendizado do que a agir através de atitudes geneticamente determinadas.  

6. Como já era do conhecimento da humanidade, desde o Iluminismo, é este 

processo de aprendizagem (socialização ou endoculturação, não importa o 

termo) que determina o seu comportamento e a sua capacidade artística ou 

profissional.  

7. A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência 

histórica das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação 

criativa do indivíduo.  

8. Os gênios são indivíduos altamente inteligentes que têm a oportunidade de 

utilizar o conhecimento existente ao seu dispor, construído pelos 

participantes vivos e mortos de seu sistema cultural, e criar um novo objeto 

ou uma nova técnica. Nesta classificação podem ser incluídos os indivíduos 

que fizeram as primeiras invenções, tais como o primeiro homem que 

produziu o fogo através do atrito da madeira seca; ou o primeiro homem que 

fabricou a primeira máquina capaz de ampliar a força muscular, o arco e a 

flecha etc. São eles gênios da mesma grandeza de Santos Dumont e Einstein. 

Sem as suas primeiras invenções ou descobertas, hoje consideradas 

modestas, não teriam ocorrido as demais. E pior do que isto, talvez nem 

mesmo a espécie humana teria chegado ao que é hoje. (LARAIA, 2001. p. 

51) 

 

Mais de um século transcorrido desde a definição de Tylor, era de se esperar, como 

nota Laraia (2001), que existisse hoje um razoável acordo entre os antropólogos a respeito do 

                                                 
1
 Kim (1988) define endoculturação como um processo de socialização, no qual as crianças aprendem a conviver 

em companhia de outros. Quando adultos essa aprendizagem internalizada os permite interagir facilmente com 

outros membros de sua cultura, que compartilhavam uma representação similar da realidade e deles 

mesmos. Assim, o processo endoculturação tornou-se o processo em que os indivíduos se adaptam às 

circundantes forças culturais ao longo dos anos de socialização. 
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conceito de cultura. Entretanto, as centenas de definições formuladas após Tylor serviram 

mais para estabelecer uma confusão do que ampliar os limites do conceito. Desde então, o 

trabalho mais importante dos estudiosos da teoria antropológica, de acordo com Geertz 

(1973), seria o de diminuir a amplitude do conceito e transformá-lo num instrumento mais 

especializado e mais poderoso teoricamente. 

Alguns estudiosos (CHASTAIN, 1988; TOMALIN e STEMPLESKI, 1993; 

PULVERNESS, 1995) fazem uma distinção entre Cultura e cultura. Cultura com “C” 

maiúsculo seria aquela que incide nos produtos e contribuições de uma sociedade e seus 

indivíduos, também classificada como cultura formal (BROOKS, 1964) ou alta cultura 

(ESTHOPE, 1997; DURANT, 1997). O conceito de cultura com “c” minúsculo, também 

conhecido como cultura comportamental (TOMALIN e STEMPLESKI, 1993; 

PULVERNESS, 1995), foi trazido pelo crescimento das ciências sociais, especialmente a 

antropologia e a sociologia. Lima (2009) observa que, enquanto a Cultura, desta forma 

grafada, é também conhecida como feito heróico e refere-se à civilização de um povo, 

incluindo a história, geografia, literatura, arte, música, bem como a economia, os esportes e 

outras instituições que são valorizadas; a cultura com “c” está mais relacionada às crenças e 

percepções culturais expressas por meio da língua, e que interferem na maneira com que as 

pessoas são aceitas ou não em uma determinada sociedade. 

Oliveira (2011) apresenta, de forma resumida, um quadro evolutivo para o termo 

cultura, considerando os pesquisadores mais relevantes para fundamentar a proposta do seu 

artigo que aborda a cultura e a identidade do falante de segunda língua (L2), e retomá-lo aqui 

servirá para demonstrar sua complexidade na conceituação atual do termo. 

 

Quadro1 – Definições de Cultura. 

AUTOR/LIVRO   DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE CULTURA 

Sapir (1921, p. 220)  “[...] o que a sociedade faz e pensa.”  (Grifo do autor).  

Hall (1973)  Cultura como comunicação. Segundo Hall (1973, p. 32), “[...] 

uma das formas mais eficazes de se aprender sobre si mesmo é 

levando a sério outras culturas.” 

Tomalin; Stempleski (1993)  Cultura com C maiúsculo, isto é, cultura como civilização – os 

grandes feitos de um povo refletidos na sua história, arte, 

arquitetura, música e literatura. Ou ainda cultura com c 

minúsculo, ou seja, os costumes, os hábitos e as práticas do dia 

a dia de um povo.  

Byram (1997)  Cultura compreendida em termos de comunicação intercultural, 

isto é, a habilidade e a capacidade de entrar em uma outra 

cultura e comunicar eficazmente e apropriadamente. A cultura é 

vista como um processo.  
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Moran (2001, p. 24)  Cultura é a “[...] forma evolutiva de vida de um grupo de 

pessoas que consiste em um conjunto compartilhado de práticas 

associadas a um conjunto compartilhado de produtos, baseado 

em um conjunto compartilhado de visões de mundo e 

estabelecidas em um contexto social específico.”  

Extraído de: OLIVEIRA, 2011, p.12 

 

Em seu sentido mais restrito, cultura, de acordo com Tepperman e colaboradores 

(1994), é um meio humanamente criado para expressar nossos pensamentos e ações. 

Considerando o exposto, é possível falar tanto de cultura ou civilização em um período 

histórico particular (cultura antiga, cultura romana, por exemplo), quanto de uma sociedade 

particular (cultura ocidental, cultura brasileira, cultura britânica). O autor ainda aponta que, 

mais especificamente, a cultura poderia também ser subdividida em culturas de organizações 

ou grupos particulares, como cultura jovem, cultura da sala de aula, cultura da rua.  

Lembremos, entretanto, que essas são apenas algumas das mais diversas definições 

existentes na literatura acadêmica para o termo cultura.  Em um estudo aprofundado, Kroeber 

e Kluckhohn (1952) encontraram pelo menos 167 definições distintas para o termo cultura e, 

analizando todas elas, concluiu que a cultura consiste de padrões, explícitos e implícitos, de e 

por comportamentos adquiridos e transmitidos por símbolos, constituindo distintivos grupos 

humanos, incluindo a sua incorporação em artefatos. Para esses estudiosos, o núcleo essencial 

da cultura  consiste de ideias tradicionais (ou seja, historicamente derivadas e selecionadas) e, 

especialmente, de seus  valores inerentes; os sistemas culturais podem, por um lado, ser 

considerados como produtos de  ação e, por outro, como elementos condicionantes de ações 

posteriores. 

Atualmente, os pesquisadores que abordam os estudos culturais (BURKE, 2003; 

ABDALA JUNIOR, 2004; BERND, 2004; SOUZA, 2004) preferem utilizar o termo 

hibridismo cultural. Para Abdala Junior (2004), a configuração atual da sociedade rompe 

concepções fixas e suprime limitações disciplinares em um mundo marcado pelas 

interconexões e interatividade. Desta forma, a ênfase em mestiçagem e hibridismo cultural 

vem da necessidade de dar conta dos grandes processos de deslocamentos e de justaposições, 

que rompem com as concepções fixas e sedentárias. Edward Said (1978) relata que: 

Todas as culturas estão envolvidas entre si, nenhuma delas é única e pura, 

todas são híbridas, heterogêneas. Por isso, é possível ver e ler os elementos 

que estão contidos na obra, uma vez que nos são familiares e próximos do 

nosso contexto histórico e cultural. (SAID, 1978 apud BURKE, 2003, p. 53) 
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O conceito de hibridismo cultural remete ao contexto no qual estamos inseridos. O 

que detectamos, conforme Burke (2003), é a existência de um continuum cultural, de espaços 

de transição e contato, onde são misturadas diferentes realidades. Lembra ainda que o termo 

hibridismo foi originalmente cunhado por botânicos para se referir a uma variedade de plantas 

adaptadas a um determinado ambiente pela seleção natural. Bernd (2004) revela que o termo 

híbrido, do grego hybris, refere-se à miscigenação ou mistura que violava as leis naturais. Da 

biologia, o hibridismo compreende a composição de dois elementos diversos que pode 

originar um terceiro elemento com características reforçadas ou reduzidas dos dois primeiros. 

Nos estudos culturais, Bernd (2004) ainda considera a hibridização como a expressão mais 

apropriada quando se quer abarcar as mesclas interculturais. 

Em termos culturais, o mundo se criouliza, se torna cada vez mais mestiço, 

mesclado, e na configuração atual do capitalismo é importante atenuar ou eliminar as 

diferenças que causem alguma distonia no sistema. Abdala Junior (2004) considera também 

que, se por um lado o conceito de hibridismo favorece a disseminação das mais variadas 

possibilidades de consumo, por outro, o hibridismo também pode constituir uma forma de 

democratização e respeito à diferença. O autor ainda considera que hibridismo não significa 

ausência de tensões entre constituintes heterogêneos, mas a possibilidade de se desenvolver 

práxis mais ativas, criativas e livres de preconceitos, visto que o híbrido é marcadamente 

heterogêneo: um processo em contínua transformação, sem um ponto de chegada. O 

historiador também salienta que o conceito de hibridismo favorece o entendimento entre 

pessoas e povos desde que não se reduza a um pastiche sem história e que é possível observar, 

na face solidária do hibridismo cultural, projetos que promovam uma efetiva democratização 

da vida política, econômica e social para o campo da cultura.  

Burke (2003) lembra que exemplos de hibridismo cultural podem ser encontrados em 

toda parte, não apenas em todo o globo, mas na maioria dos domínios da cultura – religiões 

sincréticas, filosofias ecléticas, línguas e culinárias mistas e estilos híbridos na arquitetura, na 

literatura ou na música, apesar de o termo hibridismo não ter exatamente o mesmo significado 

em todos esses momentos.  

Na mesma linha de pensamento, Souza (2004) aponta que Bhabha aborda o 

hibridismo sempre a partir da perspectiva da linguagem e da identidade, e salienta que 

qualquer imagem é híbrida e conterá traços de outros discursos à sua volta. Portanto, pensar o 

hibridismo é inseparável de pensar o deslocamento existente entre o enunciado e a 

enunciação. Assim, a cultura seria uma construção híbrida, abordagem essa condensada em 



23 

 

 

 

Bhabha, quando este utiliza o termo „tradução cultural‟. Culturas são construções e as 

tradições são invenções; a partir de sua busca por uma semiologia pós-colonial, os vários 

enfoques da produção teórica de Bhabha se juntam, dentre eles a representação, a identidade e 

a tradução cultural. 

Além da economia de esforço, há uma razão, citada por Lippmann (1922/2008), por 

que tão frequentemente nós sustentamos nossos estereótipos quando perseguimos uma visão 

mais desinteressada. Os sistemas de estereótipos podem ser os cernes de nossa tradição 

pessoal, as defesas de nossa posição na sociedade. Consequentemente, o estereótipo não só 

poupa tempo numa vida ocupada e é uma defesa de nossa posição na sociedade, como tende a 

preservar-nos de todo o efeito desconcertante que transgride as regras das nossas tradições 

culturais. Entendendo a cultura como crenças e percepções culturais expressas por meio da 

língua, e que interferem na maneira com que as pessoas são aceitas ou não em uma 

determinada sociedade, os estereótipos podem, neste momento, estar intrinsecamente 

relacionados ao conceito de cultura citado anteriormente. 

Apesar de não mencionar o termo hibridismo cultural, Lima (2010, p. 87) nos dá um 

exemplo bastante esclarecedor do que é esse hibridismo cultural nos dias de hoje, quando 

exemplifica uma situação de alguém que, em Salvador, pode “tomar o café da manhã no 

McDonald‟s, almoçar no China in Box e jantar um caruru de São Cosme, na casa de um 

devoto amigo”. Isso não quer dizer que não há uma “baianidade” no baiano. Entretanto, “o 

conceito de identidade cultural tradicional pode facilmente resvalar para o de estereótipo 

cultural”. 

Por abordar estereótipos em ensino de língua, consideraremos os conceitos de cultura 

nos quais o ensino de língua estrangeira recebe uma especial atenção. Lima (2008) acredita 

que os conceitos apresentados por Durant talvez sejam os mais utilizados pelos estudos da 

Linguística Aplicada e, por conseguinte, pelo ensino e aprendizagem de língua estrangeira, 

pois considera que  

a cultura é vista como algo que é transmitido de geração em geração; é 

conhecimento de mundo que capacita as pessoas a verem as coisas de certa 

maneira; é um sistema de signos em que a visão de mundo é compartilhada 

por meio do processo de interação humana; é um sistema de mediação em 

que o processo de interação física e social realiza-se por meio dos 

instrumentos construídos pelo homem; apresenta uma visão pós-

estruturalista que desconsidera a ideia de cultura como algo abstrato que se 

baseia no simbolismo, e advoga toda e qualquer ação no mundo, além de 

social, é coletiva e participativa. (LIMA, 2008. p. 91-92) 
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Assim, partilhamos da mesma ideia de Lima (2008) que considera cultura como um 

conjunto de padrões compartilhados de comportamentos e interações, construtos cognitivos, e 

compreensão afetivas que são adquiridos a partir de um processo de socialização. Tais 

padrões identificam os membros de determinado grupo social, ao mesmo tempo em que os 

distinguem de outros. Entretanto, assim como Moita Lopes (2008b), também consideramos o 

hibridismo a partir do momento em que compreendemos o inglês como um idioma 

extremamente hibridizado, ou seja, formado por tantas outras línguas (línguas escandinavas, 

celta, latim, francês, grego, urdu etc.) e, hoje, entendido como língua franca, que hibridiza 

outras (e continua se hibridizando), possibilitando a comunicação através do globo, como 

língua do conhecimento, da mídia, da internet, do mercado e do poder, ou seja, uma língua 

global, com padrões não fixos e imutáveis, mas em contínuo processo de transformação e 

renovação. 

 

1.2.1 Cultura e aprendizagem de Língua Estrangeira: por uma abordagem intercultural no 

ensino de línguas.  

 

No passado, como afirma Sowden (2007), o conceito de cultura estava ligado às 

tradições sociais, artísticas e intelectuais associadas historicamente a um particular grupo 

social, étnico e nacional. Agora, esse conceito se amplia e considera-se também a variedade 

de culturas; aquelas da nação, das disciplinas acadêmicas, da educação internacional, da 

instituição da sala de aula e dos estudantes.  

Entre os autores que atuam no campo da linguagem, Lima (2009) ressalta que há 

aqueles que acreditam que língua e cultura estão intrinsecamente ligados, levando em 

consideração o fato de que o sujeito é constituído pela linguagem. Entretanto, de uma forma 

bastante crítica, Siqueira (2005) entende que, no contexto de ensino/aprendizagem de língua 

estrangeira (LE), os professores tomam este conceito de uma forma unilateral, fazendo 

referência, na maioria das vezes, apenas à cultura alvo, isto é, aquela que está sendo estudada, 

principalmente se ligada a países economicamente poderosos e influentes. Ainda aponta que, 

com a grande expansão e a consolidação do domínio do inglês como língua mundial, os 

professores de língua inglesa que trabalham em ambientes monolíngues e monoculturais se 

colocam como uma elite de profissionais, integrantes de um clube fechado que se mostram 

alheios às verdadeiras implicações, principalmente ideológicas, que cercam o ofício que 

abraçam, e de forma imposta ou não, facilmente sucumbem à ditadura da língua e cultura 
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estrangeiras sem sequer tentar promover a importantíssima relação dialógica entre a cultura 

alvo e a cultura materna, fomentando assim a já antológica alienação cultural do professor 

não-nativo de inglês que, não raramente, é estereotipado como americanófilo, apolítico, 

acrítico e reacionário, um legítimo representante do imperialismo ianque. 

Sugerimos a ideia de Salomão (2003), que aborda a cultura como um elemento que 

se relaciona com a linguagem como base de conhecimento, como memória social, como os 

modelos que subjazem e que são deflagrados pelo uso linguístico. Para a autora, sem cultura 

não há sentido, pois o sentido linguístico enquadra nos modelos culturais, nos modelos 

cognitivos idealizados. Na configuração atual da sociedade, os significados são relativizados e 

essa memória social transmitida na vida, na medida em que nós evoluímos socialmente, fazem 

parte do patrimônio da sociedade. 

As normas internacionais sobre ensino e aprendizagem de LE, como entende Lima 

(2009), apontam que estudantes de LE podem sentir bastante dificuldade em dominá-las sem 

antes dominar o contexto cultural em que essas línguas são exercidas, visto que é por meio 

dos estudos culturais de determinadas línguas que os estudantes podem descobrir várias 

maneiras de ver o mundo, desenvolvendo, desta forma, competências interculturais 

fundamentais que os ajudem a participar da comunidade global. Ensinar o inglês a partir de 

uma abordagem de ensino intercultural não significa ensinar aspectos culturais ou abordar a 

cultura das duas potências que lideram o ensino de inglês como língua estrangeira e segunda 

língua, que são os Estados Unidos e a Inglaterra.  

Considerando a nova ordem mundial em que, para Siqueira (2005), ensinamos uma 

língua de alcance planetário representada fortemente por uma cultura hegemônica, mas que ao 

mesmo tempo corporifica a possibilidade singular de abraçar tanto a diversidade linguística 

quanto cultural de povos do mundo inteiro, os professores de inglês possuem um papel 

fundamental nesse processo. Acrescenta que, como categoria profissional, precisamos nos 

reciclar não apenas em técnicas de sala de aula, mas, principalmente, no tocante à nossa 

formação geral que, a cada dia que passa, torna-se mais multi-facetada. Talvez estejam 

faltando nos nossos seminários, congressos e encontros de professores de línguas maiores 

oportunidades para que assuntos como este sejam trazidos à baila e discutidos abertamente, 

enfocando, dentre outros temas, o desenvolvimento da consciência crítica do professor de 

inglês como língua global. Assim, com certeza, seremos capazes de contribuir para formar os 

cidadãos críticos que o mundo atual tanto necessita e carece.  
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1.2.2 Interculturalidade e formação de professor. 

 

No Brasil, a formação dos professores de língua inglesa tem sido incumbência 

especificamente das universidades, já que, de acordo com Volpi (2001) é a única instituição 

capaz de realizar uma formação de professores concreta, prática, adequada às necessidades de 

atuação dos docentes e que permita a integração dos conhecimentos teóricos com a prática, 

possibilitando a realização de um trabalho com segurança e competência. No entanto, essas 

instituições comportam um currículo para os cursos de licenciatura em Letras bastante 

resumido, teórico e distante da realidade, que não atende às necessidades dos futuros docentes 

que enfrentam um desafio ao adentrar no mercado de trabalho. 

Enquanto Cullen (1994) apresenta um componente metodológico/pedagógico, um 

linguístico e um literário como importantes para os programas de treinamento de professores, 

Volpi (2001) acrescenta o aspecto personalógico que deve ser anexado como componente 

imprescindível para a formação do professor, visto ser esse um componente que contempla o 

aperfeiçoamento do futuro professor como pessoa, desenvolvendo sua sensibilidade 

intercultural, já que o professor de LE é uma ponte entre diferentes culturas. 

Em consonância com este pensamento, Sowden (2007) destaca que aprender uma 

nova língua necessariamente envolve aprender sobre as culturas na qual ela está associada. Se 

a linguagem é uma prática social, a cultura se torna o núcleo no ensino de línguas. O autor 

aponta ainda que um curso com uma abordagem intercultural tem o objetivo de sensibilizar os 

participantes para a observância dos processos culturais envolvidos em uma situação numa 

operação transcultural, criando assim uma consciência cultural crítica. Permite-nos inferir 

também que o profissional interculturalmente competente seria aquele que tivesse, como 

características principais, conhecimento, atitude, habilidades de interpretação e comparação e 

habilidades de descoberta e interação, sendo as qualidades pessoais apropriadas as que 

contariam mais para o desenvolvimento de uma boa competência comunicativa intercultural. 

As diretrizes do curso de Letras deixam transparecer a importância do modelo 

reflexivo na formação dos professores, uma das características fundamentais para a formação 

intercultural do professor. Para serem efetivos, Sowden (2007) destaca que muitos professores 

deveriam levar em consideração as culturas que lhes rodeia e como elas influenciam a atitude 

e os estilos de aprendizagem dos seus alunos, ao invés de tentar impor a sua própria cultura. 

Relata também que os professores têm de estar cientes inclusive das culturas que eles 

carregam para a sala de aula, visto que as crenças, suposições e o conhecimento do professor 
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determinam o que é planejado e implementado na prática. O que acontece em sala de aula 

pode levar a um resultado totalmente diferente daquilo que foi colocado na estrutura rígida do 

currículo e do plano de curso. 

Entretanto, partilhando das ideias de Moita Lopes (1996, p. 184), é essencial que “o 

professor ainda em formação envolva-se na reflexão crítica sobre seu próprio trabalho. Só o 

envolvimento em sua auto-educação contínua pode gerar essa reflexão crítica”. Ainda sobre 

formação de professores, Mendes (2008) entende que, numa perspectiva dialógica, centrada 

nas relações interculturais, as experiências de ensinar e aprender pressupõem um constante ir 

e vir entre teoria e prática, entre fazer e desfazer, entre construir, desconstruir e reconstruir 

significados, entre ser aprendiz e professor, ser sujeitos das ações e também observador. A 

autora inclusive destaca que, na sala de aula, as experiências devem orientar-se de modo a 

permitir que as atividades e tarefas, assim como as ações através da língua, promovam a 

interação necessária para que a dimensão intercultural da aprendizagem tenha lugar. 

Sowden (2005) salienta que os professores precisam realçar as habilidades reflexivas e 

críticas que permitirão avaliar e modificar apropriadamente o seu desempenho à luz das 

experiências e dos insights oriundos da pesquisa. De acordo com o autor, essa habilidade 

auxilia o professor a desenvolver a sua própria voz, pois refletir sobre a sala de aula envolve 

refletir sobre nós mesmos, e essa auto-análise pode ser difícil e dolorida por apontar para 

mudanças que irão abalar a sua segurança e auto-imagem. Entretanto, a auto-avaliação precisa 

ser o elemento central nos programas de capacitação do professor, auxiliando este profissional 

a romper essa barreira pessoal, profissional e cultural que foi se acumulando ao longo dos 

anos.  

Alpetkin e Alpetkin (1984, apud Lima, 2009) sugerem que os professores de língua 

inglesa devam ensinar a língua levando em consideração as atitudes do inglês como língua 

internacional, e aconselha que estes devam adotar uma estratégia mais interpretativa, na qual 

seja dada ênfase à compreensão intercultural, por meio da comparação e contraste da cultura 

do aprendiz com a cultura da língua-alvo, tende em vista que, como Lima (2009) nota, uma 

metodologia para ensino de cultura com base somente em informação corre o risco de 

estabelecer estereótipos ao invés de diminuí-los, uma vez que este tipo de abordagem não leva 

em conta as variações culturais. 
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1.3 Estereótipos: um breve histórico. 

 

Em linhas gerais, os estereótipos são opiniões que uma pessoa ou um grupo de 

pessoas formula previamente sobre outra pessoa, grupo, nação, coisa ou situação. Porém, o 

estudo deste tema é bastante complexo para uma conceituação tão simplória e generalizada. 

Para entender o que estereótipo realmente significa, faz-se necessário estudá-lo a partir da sua 

etimologia.    

Do grego, o termo estereótipo é formado por duas palavras: stereos significa rígido, e 

typos, traço, marca, tipo. Amossy e Pierrot (1997) acreditam que este termo foi primeiramente 

utilizado pela tipografia no início do século XIX, e designa as pranchas, clichês ou moldes 

mecânicos que são utilizados em impressões, repetidamente. A conceituação de estereótipos 

como conhecemos hoje foi utilizada pela primeira vez, em Ciências Sociais, por Walter 

Lippmann, em 1922. Este estudioso entende que as representações funcionam como guias que 

ajudam o indivíduo a lidar com informações complexas e, ao mesmo tempo, proteger os seus 

valores, interesses e ideologias.  

Versões hipersimplificadas da realidade, os estereótipos, de acordo com Lippmann 

(1922/2008), dependem mais de quem vê do que daquele ou daquilo que é visto; e a nossa 

cultura está intimamente ligada a essa representação que construímos do outro. O autor ainda 

entende que, 

 

Na maior parte dos casos, nós não vemos em primeiro lugar, para então 

definir, nós definimos primeiro e então vemos. Na confusão brilhante, 

ruidosa do mundo exterior, pegamos o que nossa cultura já definiu para nós, 

e tendemos a perceber aquilo que captamos na forma estereotipada pra nós 

por nossa cultura. (Lippmann, 1922/2008, p.85) 

 

Moscovici (2004) observa que as representações sociais “se constroem”, por assim 

dizer, diante de nossos olhos, na mídia, nos lugares públicos, através do processo de 

comunicação que nunca acontece sem alguma transformação. Mesmo quando a mudança 

afeta o sentido, os conceitos, as imagens, ou a intensidade e associação das crenças, no seio de 

uma comunidade, ela é sempre expressa em representações. O autor complementa que, do 

ponto de vista dinâmico, as representações sociais se apresentam como uma rede de ideias, 

metáforas e imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluidas 

que teorias. Parece que não conseguimos nos desfazer da impressão de que temos uma 

enciclopédia de tais ideias, metáforas e imagens que são interligadas entre si de acordo com a 

necessidade dos núcleos. 
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1.3.1 Tipo e estereótipo: diferenças e semelhanças. 

 

Entretanto, é difícil falar em estereótipo sem retomar, de alguma maneira, a palavra 

tipo que, de acordo com Amossy (1991, p.49), a distinção entre esses dois termos é 

problemática. Isso porque o estereótipo não é criado ao acaso, ele é criado a partir de um tipo, 

e a semelhança entre o tipo e estereótipo é um tanto constrangedora, visto que por um lado 

temos um “ser com características essenciais a todos os outros seres da mesma natureza”, “um 

conjunto de traços característicos” em um “modelo ideal”.  

O tipo distingue-se no momento em que une o singular ao universal e, para Amossy 

(1991), oferece um modelo através do qual uma categoria humana é definida. A pesquisadora 

ainda reforça que o tipo não se torna tipo graças à sua característica essencial de se tornar uma 

síntese original que reúne, de forma organizada, o universal e o particular que faz com que se 

conheça todos os fatores humanos socialmente relevantes de um determinado período 

histórico; por outro lado, o estereótipo consiste também a união de todas as características 

atribuídas a todos os membros de um grupo, e neste sentido podem se situar ao nível da 

representação do pensamento. 

Esta ideia está em total consonância com as de Lippmann (1922/2008), o qual crê 

que estereótipos são essas imagens em nossas mentes, ou seja, um grande depósito de ideias e 

opiniões acumuladas e fortalecidas numa longa existência. Desta forma, vemos o tipo, e, entre 

os relatos que nos chegam, levamos em conta somente aqueles que se ajustam ao tipo que há 

nas nossas mentes. O autor ainda entende que, numa observação casual, pegamos os sinais 

reconhecíveis do ambiente que estão no lugar das ideias, e estas ideias preencherão nosso 

repertório de imagens. Então, na verdade, vemos principalmente o que nossa mente está cheia 

destes assuntos. 

A razão para se criarem tais representações, de acordo com Moscovici (2004), é o 

desejo de nos familiarizarmos com o não-familiar. Toda violação das regras existentes, um 

fenômeno ou uma ideia extraordinários, tais como os produzidos pela ciência e tecnologia, 

eventos anormais que perturbem o que pareça ser o curso normal e estável das coisas, todo o 

desvio do familiar, toda a ruptura da experiência ordinária, qualquer coisa para a qual a 

explicação não é óbvia, cria um sentido suplementar e coloca em ação uma procura pelo 

sentido e explicação do que nos afeta como estranho e perturbador. Para o autor, formamos 

representações a fim de nos familiarizarmos com o estranho, então as formamos também para 

reduzir a margem de não-comunicação. Sustenta ainda que as representações sociais têm 
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como finalidade primeira e fundamental tornar a comunicação, dentro de um grupo, 

relativamente não-problemática e reduzir o “vago” através de um certo grau de consenso entre 

seus membros. 

Para serem reconhecidas pelo auditório, para parecerem legítimas, Amossy (2011) 

considera necessário que essas representações sejam assumidas em uma doxa, isto é, que se 

indexem em representações partilhadas. Complementa ainda que é preciso que estejam 

relacionadas a modelos culturais pregnantes, mesmo se se tratar de modelos contestatórios. 

Entretanto, diferentemente do tipo, o estereótipo é desvalorizado na medida em que é 

simplista e redutor, herdado de segunda mão e, portanto, não marcado, fixo e contrário ao 

livre exercício da revisão crítica. Amossy (1991) faz entender que um estereótipo é 

constituído de elementos simples, conectados a uma rede de significados elementares, 

construído em torno da personalidade de um personagem. Tais representações dão origem 

necessária a um personagem recorrente a toda uma literatura: romances, literatura de turismo, 

conhecimento histórico, ensaio regionalista. Desta forma, uma imagem coletiva é elaborada e 

divulgada, incluindo as características essenciais que são as das mesmas pessoas que 

selecionam o texto.  

Todos nossos discursos, nossas crenças, nossas representações, relata Moscocivi 

(2004), provêm de muitos outros discursos e muitas outras representações elaboradas antes de 

nós e derivadas delas. É uma questão de palavras, mas também de imagens mentais, crenças 

ou “pré-concepções”. Faltando-nos a capacidade de dominar completamente a origem das 

concepções no longo espaço de tempo, a análise das representações sociais não pode fazer 

mais que tentar, por um lado, identificar o que, em determinado nível “axiomático” em textos 

e opiniões, chega a operar como primeiros princípios, ideias propulsoras ou imagens e, por 

outro lado, esforçar-se para mostrar a consistência empírica e metodológica desses conceitos 

ou noções primárias, na sua aplicação regular ao nível da argumentação cotidiana ou 

acadêmica. Isso quer dizer que a linguística, como uma imagem mental, intervém nesses 

processos de pensamento social; ou, novamente, que desse ponto de vista os limites entre 

discurso acadêmico e comum não são nunca fixos e que há uma passagem contínua entre um 

e outro. 

Lippmann (1922/2008) salienta ainda que as peculiaridades da vida moderna também 

auxiliam na construção de estereótipos, visto que esta é apressada e multifária. As distâncias 

físicas separam homens que estão em contato vital um com o outro, como o empregador e o 

empregado, o funcionário público e o eleitor. Não há nem tempo nem oportunidade para um 
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conhecimento íntimo. Em vez disso, observamos um traço que marca um tipo muito 

conhecido, e o resto da imagem preenchemos com os estereótipos que carregamos em nossas 

mentes. Lakatos (1995) partilha da ideia de que os estereótipos são construções mentais 

falsas, de conteúdo alógico, e estabelecem critérios socialmente falsificados que se baseiam 

em características não comprovadas e não demonstradas cientificamente. 

Os estereótipos são especialmente prevalentes - e problemáticos - em conflitos.  

Burges (2003) ressalta que grupos tendem a definir-se de acordo com quem são e quem não 

são, e os “outros”, especialmente os “inimigos” ou “adversários”, são muitas vezes vistos de 

forma muito negativa. Ao adversário, espera-se que ele seja agressivo e enganoso, por 

exemplo, enquanto que as pessoas do mesmo grupo são vistas, de forma geral, positivamente. 

Da mesma forma, se ocorrerem problemas, a culpa recai frequentemente sobre o “inimigo”, 

enquanto que a contribuição própria para o problema é ignorado. O autor salienta que mesmo 

semelhanças entre as partes podem ser vistas de forma diferente: a própria competitividade 

pode ser vista em uma perspectiva positiva como "negociação dura e eficaz", enquanto as 

ações competitivas do oponente são vistas como "hostil e enganosas". Lippmann (1922/2008) 

compreende também que somente quando temos o hábito de reconhecer nossas opiniões como 

uma experiência parcial, vista através de nossos estereótipos, que nos tornamos 

verdadeiramente tolerantes com um oponente. 

 

1.3.2 Os tipos de estereótipos. 

 

Apesar de não haver uma consonância entre os estudiosos deste tema, Lester (1996) 

classifica os estereótipos em: a) estereótipos étnicos, ou seja, aqueles relacionados à etnia de 

um grupo, dentre eles os estereótipos sobre os nativo-americanos, os judeus, os afro-

descendentes e os àrabe-americanos; b) os estereótipos de gênero, a saber, o masculino e o 

feminino; c) estereótipos de idade, especialmente a criança e o idoso; d) estereótipos físicos, 

ou seja, as representações de pessoas com necessidades especiais e obesidade; e) estereótipos 

de orientação sexual, em especial o homossexualismo e o lesbianismo; e f) estereótipos 

miscelâneos, ou seja, os que não se encaixam em nenhuma das categorias mencionadas 

anteriormente, como por exemplo o estereótipo do político, do advogado, do policial, dos 

representantes religiosos e outras vítimas da mídia.  

Na classificação dos estereótipos, Enteman (1996) insere um novo tipo de 

estereótipo, o estereótipo metafórico. Para ele, o estereótipo metafórico é aquele que retém 
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subtextos do original. Na mídia, aqueles que o promulgam, não respondem às nuanças da 

situação atual; usam-no como um substituto de uma análise mais cuidadosa. Os que agem 

desta forma simplesmente não querem fazer um trabalho mais intenso para chegarem a um 

resultado superficialmente aceitável. Para o autor, quando somos tentados a usar este tipo de 

estereótipo, também desviamos a necessidade de rever situações e pessoas. Lippmann 

(1922/2008) vai rotular esse tipo de estereótipo como o estereótipo perfeito, visto que ele 

precede o uso da razão. É uma forma de percepção, impõe certo caráter nas informações do 

nosso sentido antes que as informações atinjam a inteligência. O autor ainda entende que não 

há nada tão obstinado à educação ou à crítica como o estereótipo, pois ele rotula consigo a 

evidência no ato mesmo de buscar a evidência. 

Uma distinção entre estereotipia, estereótipo e estereótipos sociais é feita por Oakes, 

Haslam e Turner (1994). Para eles, estereotipia seria o processo de se atribuir características a 

pessoas com base na sua vinculação a seus grupos. Estereótipo, por outro lado, seria o 

conjunto de atributos que se acredita definir ou caracterizar os membros de um grupo social. 

Quando os estereótipos são aceitos e partilhados por membros de um grupo, estes são 

denominados estereótipos sociais. Tajfel, (1982, apud Fleuri, 2006) entende que um 

estereótipo não é um estereótipo social até e a não ser que seja amplamente partilhado dentro 

duma entidade social. 

Fleuri (2006) complementa essa definição quando explana que a consolidação de 

uma imagem estereotipada depende fundamentalmente de um consenso de opinião dos 

indivíduos que constituem um grupo. Para Lysardo-Dias (2007), o processo de estereotipia 

corresponde a um processo de generalização que fabrica imagens mentais uniformizadas e 

impõe formas de se relacionar, e a linguagem tem um papel importante porque é através dela 

que o processo de estereotipia se materializa, é ela que está na base do processo de 

estereotipia.  

A partir das considerações de Lippman (1922), Oakes, Haslam e Turner (1994), 

Lysardo-Dias (2007) e Fleuri (2006), podemos dizer que os estereótipos socioculturais são as 

representações consensuais pré-concebidas aceitas e amplamente partilhadas por membros de 

um grupo sobre outro grupo, com características culturais diferentes das do primeiro grupo. É 

essa a ideia de estereótipos socioculturais que será abordada neste estudo. 

No âmbito da Psicologia Social, o estereótipo é amplamente discutido devido a sua 

função articulatória entre os processos motivacionais, cognitivos e sociais. A Psicologia 

entende os estereótipos como sendo crenças de um grupo que, por sua vez, compartilha-as 
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com outros grupos, numa dada cultura. Morales (1997) defende que os aspectos históricos e 

ideológicos devem ser considerados como determinantes desses processos psicológicos, 

presentes na estereotipia, e que se evidenciam nas relações intergrupais e intragrupais.  

Nos atos estereotipados, ignoramos a individualidade de um povo e o tratamos como 

membros de algum grupo que, para nós, eles deveriam representar, e passamos a tratá-las, ao 

invés de cidadãos reais, que possuem direitos, como pessoas artificiais, ou seja, extensões de 

uma categoria que construímos. Enteman (1996) diferencia os estereótipos, o preconceito e a 

discriminação e salienta que a combinação dessas três categorias é letal, visto que o 

estereótipo converte uma pessoa real a uma pessoa artificial. O preconceito e a discriminação 

engrandecem os perigos dos estereótipos por conta da preguiça natural que é historicamente 

parte do estereótipo, e é estendido por outra preguiça natural, a generalização tênue. 

Lippmann (1922/2008) liga as crenças aos estereótipos. Para ele, estereótipos seriam 

essas imagens em nossas cabeças que são fixas e imutáveis, e são as mesmas o tempo todo. 

Elas são baseadas não em uma ciência objetiva, mas em imagens feitas pelo eu. As 

experiências e perspectivas das pessoas pintam a paisagem de suas crenças e essas imagens 

navegam pelo seu mundo social. Neste caso, estereótipos seriam as crenças e opiniões sobre 

características, atributos e comportamentos de membros de vários grupos. 

 

1.3.3 Estereótipos positivos e estereótipos negativos. 

  

Os estereótipos são também comumente utilizados como fonte de inspiração para 

muitas piadas, algumas de conteúdo racista, a exemplo das piadas de judeu, que é retratado 

como ávaro; negro, como malandro; loira, no Brasil, como pouco inteligente; o português, 

como abobalhado, etc. Assim, os estereótipos estão carregados de preferência, coberto de 

afeto ou aversão, ligado aos temores, avidez, fortes desejos, orgulho, esperança. Lippmann 

(1922/2008) nos lembra que, seja lá o que invoque, o estereótipo é julgado com o sentimento 

apropriado, e o que é estranho será rejeitado, o que é diferente cairá em olhos cegos. Não 

vemos o que os nossos olhos não estão acostumados a levar em conta. Algumas vezes 

conscientemente, mais frequentemente sem saber, nos impressionamos por aqueles fatos que 

se encaixam em nossa filosofia. Desta forma, quando um sistema de estereótipos é bem 

fixado, nossa atenção é chamada para aqueles fatos que o apóiam, nos afastando daqueles que 

o contradizem. 
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Entretanto, se entendêssemos que os estereótipos estão relacionados somente a uma 

ideia negativa, cairíamos em contradição, visto que existem estereótipos também positivos 

sobre determinada pessoa, grupo, coisa ou situação. O estereótipo positivo é aquele em que se 

atribuem características positivas a todos os objetos ou pessoas de uma categoria particular 

como, por exemplo, a ideia de que todos os japoneses são super dotados, que todos os 

adolescentes norte-americanos são independentes e têm uma boa vida financeira, que todos os 

afro-descendentes são bons dançarinos e que todos os brasileiros gostam de samba e futebol. 

Lippmann (1922/2008) ainda ressalta que quando a experiência contradiz o estereótipo, uma 

das duas coisas acontece:  

 

Se o homem não é mais maleável, ou se algum interesse poderoso torna 

altamente inconveniente reorganizar seus estereótipos, ele despreza a 

contradição como uma exceção que prova à regra, desacredita a testemunha, 

encontra uma falha em algum lugar, e trata de esquecê-lo. Mas se for curioso 

e aberto, a novidade é trazida para dentro do quadro, permitindo-se que o 

altere. Às vezes, se o incidente é suficientemente surpreendente, de forma 

que se sinta desconfortável com seu esquema estabelecido, ele pode ser 

sacudido ao ponto de não acreditar nas formas usuais de ver a vida, e esperar 

naturalmente que algo não seja o que geralmente se supõe que seja. 

(LIPPMANN, 1922/2008, p. 99-100) 

 

Algumas das características dos estereótipos, de acordo com Moreira (2004), é que 

eles estão intimamente ligados com a cultura, exercendo um papel muito forte na sociedade; 

são ensinados e aprendidos durante a infância; permanecem inalterados e são muito lentos no 

seu processo de mudança, arrastando até os preceitos religiosos e tradições que evocam o 

respeito ao ser humano; são externados em situações de tensão e usados como arma para 

atingir a moral e a auto-estima do outro; mesmo aqueles tidos como estereótipos positivos, 

carregam em si uma enorme carga de segregação. Fleuri (2006) complementa esta lista de 

características, salientando que o estereótipo indica um modelo rígido a partir do qual se 

interpreta o comportamento de um sujeito social, sem se considerar o seu contexto e a sua 

intencionalidade; representa uma imagem mental simplificadora de determinadas categorias 

sociais; funciona como um padrão de significados utilizado por um grupo na qualificação do 

outro, e constitui imagens que cumprem o papel de criar ou acentuar a diversidade.  

Esta concepção vai de encontro com a do sociólogo Machado (2006) que entende os 

estereótipos como roteiros imaginários, aos quais os brasileiros às vezes rendem-se, outras 

estimulam, e outras recusam. Para ele, as representações são múltiplas e facetadas, e os 

estereótipos tão importantes que significariam a delimitação de espaços de trabalho aos 

brasileiros.  Lysardo-Dias (2007) salienta que todas essas formas de apreensão do estereótipo 
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têm em comum o fato de considerá-lo um modo de conhecimento e uma forma de 

identificação social, visto que cada vez que é acionado, ele é, de alguma forma, atualizado 

porque insere-se em um contexto efetivo de comunicação e de interação social que o retoma, 

seja para reforçá-lo, seja para questioná-lo. Outro aspecto elencado pela pesquisadora é o fato 

de que cada época tem seus estereótipos, assim como cada grupo social constrói 

coletivamente toda uma gama de saberes comuns. Isso significa considerá-lo universal para 

uma coletividade, que, ao longo de sua história, pode preservar aqueles mais antigos e 

tradicionais ou instituir outros estereótipos que acompanhem o seu desenvolvimento. Assim 

sendo, por mais que se possa associar o estereótipo àquilo que já está previamente definido, 

ele não é estático dentro do tecido social do qual faz parte integrante: ele pode ser renovado e 

ganhar novos contornos, assim como pode ser modificado, acompanhando a dinâmica da vida 

em sociedade e suas novas demandas. 

Entretanto, de acordo com Moscovici (2004), as representações não podem ser 

conseguidas através do estudo de alguma crença ou conhecimento explícitos, nem ser criadas 

através de alguma deliberação específica. Ao contrário, elas são formadas através de 

influências recíprocas, através de negociações implícitas no curso das conversações, onde as 

pessoas se orientam por modelos simbólicos, imagens e valores compartilhados específicos. 

Nesse processo, as pessoas adquirem um repertório comum de interpretações e explicações, 

regras e procedimentos que podem ser aplicadas à vida cotidiana, do mesmo modo que as 

expressões linguísticas são acessíveis a todos. 

 

1.3.4 O estereótipo no discurso. 

 

Enquanto Charaudeau e Maingueneau (2004) definem o estereótipo como sendo uma 

representação coletiva cristalizada e designa o que é fixo e estratificado, Torrecillas (2008) 

entende estereótipos, em Análise do Discurso, como sendo uma construção de leitura, visto 

que ele emerge somente no momento em que um eu recupera, no discurso, elementos 

espalhados e frequentemente lacunares, para reconstruí-los em função de um modelo cultural 

preexistente. A representação do outro vai depender do cálculo interpretativo do eu e de seu 

conhecimento enciclopédico.  

Na perspectiva argumentativa, Amossy (2011) explana que o estereótipo permite 

designar os modos de raciocínio próprios a um grupo e os conteúdos globais do setor da doxa 

na qual ele se situa, e que o locutor só poderá representar seus locutores se os relacionar a 
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uma categoria social, étnica, política ou outra. Dentro de uma perspectiva discursiva, a noção 

de estereótipo pode ser associada à noção de enunciado pré-construído, que, de acordo com 

Lysardo-Dias (2007), foi elaborada inicialmente por Henry e desenvolvida por Pêcheux em 

1975, introduzindo-a no âmbito da Análise do Discurso.  

Instituindo uma oposição entre aquilo que é produzido no decorrer do processo 

enunciativo e o que é mobilizado como conhecimento prévio e anterior, a noção de enunciado 

pré-construído, de acordo com Pêucheux (1975), pode assumir duas dimensões: a primeira 

seria a de saber sobre o qual se apóia a asserção do enunciador, ou seja, a dimensão de 

pressuposto; a segunda seria a de elemento discursivo anterior à enunciação, aquilo que foi 

dito ou elaborado. Dessa maneira, Lysardo-Dias (2007) asserta que se opera uma distinção 

entre aquilo que está inscrito no enunciado e aquilo sobre o qual ele se apóia em termos de 

ideias, valores e crenças. Em ambos os casos, de acordo com a estudiosa, o pré-construído 

pode representar conteúdos coletivamente aceitos por uma comunidade, tais como 

preconceitos, estereótipos e lugares comuns, e diz respeito aos conhecimentos sob os quais se 

assentam os enunciados, mas que não se encontram explicitados na superfície textual.  

Nessa ótica discursiva, Lysardo-Dias (2007) entende que o estereótipo, consolidado 

pelo uso e marcado pela convencionalidade, é uma representação fixada e partilhada por uma 

coletividade que depende dele para interagir verbalmente e para gerenciar as relações sociais. 

A autora também aponta que falar em estereótipo é considerar a premência de um dizer 

anterior inevitável na elaboração de “novos” dizeres; é uma questão de entendimento prévio 

que viabilize e garanta uma compreensão mínima entre sujeitos historicamente instanciados.   

Em nossas mentes, há uma imagem do mundo mais ou menos organizada e 

consistente, a qual nossos hábitos, nossos gostos, nossas capacidades, nossos confortos e 

nossas esperanças se ajustam. Elas podem não ser uma imagem completa do mundo, mas são 

a de um mundo possível ao qual nós nos adaptamos. Assim, Lippmann (1922/2008) nos leva 

a entender que qualquer distúrbio dos nossos estereótipos parece ser um ataque nos 

fundamentos do nosso universo, e, onde grandes coisas estão em risco, não admitimos que 

haja uma distinção entre nosso mundo estereotipado e o mundo real. Se os eventos que 

ocorrem se encaixam nele, há uma sensação de familiaridade e sentimos que estamos nos 

movendo com o movimento dos eventos. 
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1.3.5 Estereótipos e mídia. 

 

Se os estereótipos estão inseridos na cultura, são ensinados desde a infância e são 

também representações, inferimos que a mídia, que passa elementos da cultura, também 

estereotipa o seu povo. A formulação ou o reforço de estereótipos pode ser difundido pela 

mídia, de acordo com Machado (2006), que acrescenta ser possível que as novelas com 

altíssima audiência no exterior sejam usadas para reforçar estereótipos pouco louváveis sobre 

o Brasil, como a ideia de que no Brasil a licenciosidade sexual seja regra. Podemos inferir, 

com essa assertiva, que se isso ocorre no Brasil, também pode ocorrer com aquilo que vem do 

exterior e é difundido no Brasil, influenciando também a visão do brasileiro sobre o 

estrangeiro.  

Kellner (2001) entende que a própria constituição dos modos de ser e viver são, hoje, 

em grande parte, condicionados pelos padrões e modelos fornecidos pela cultura da mídia, 

levando-o a considerá-la como hegemônica na atualidade. O autor esclarece que a mídia 

funciona segundo um modelo industrial, cujos produtos são mercadorias criadas para atender 

aos interesses de seus controladores: gigantescos conglomerados transnacionais, hoje 

dominantes. Entretanto, o autor também considera que o público pode resistir aos significados 

e mensagens dominantes, criar sua própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se dos 

produtos midiáticos. 

O que percebemos, nesta época atual, é que as imagens e representações ganham um 

destaque ímpar e, segundo Jameson (1994), isto se deve ao fato de elas terem se convertido 

em um campo cultural profundamente autônomo e, em essência, arrebatador. No contexto da 

indústria fonográfica, por exemplo, a representação imagética possui importância ímpar: dos 

vídeo-clips às capas dos álbuns, passando pela imagem cuidadosamente lapidada da banda ou 

intérprete em questão, ver e ouvir música estão crescentemente imbricados desde o boom da 

indústria fonográfica no pós-Segunda Grande Guerra. O autor ainda entende que, no momento 

pós-moderno atual, a imagem toma parte da ilusão de uma nova naturalidade. 

Ao retomar os estereótipos vigentes, Lysardo-Dias (2007) entende que a mídia acaba 

por atualizá-los e difundi-los, dando muitas vezes a impressão de que ela é a responsável por 

tais representações convencionais. Para a pesquisadora, os estereótipos são o resultado de uma 

vivência coletivizada através do contato entre os indivíduos por meio das interações sociais, 

sem que o eu prevaleça sobre o nós. Portanto, o estereótipo não advém da experiência do 

indivíduo, mas do seu contato com os outros membros da sua coletividade. Os estereótipos 
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circulam e são transmitidos pelas fontes as mais diversas: família, amigos, escola e mídia, são 

alguns dos agentes que atuam na consolidação, assim como na possível alteração dos 

estereótipos. Amossy (2011) lembra que estereotipagem é a operação que consiste em pensar 

o real por meio de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo cristalizado. 

Assim, a comunidade avalia e percebe o indivíduo segundo um modelo pré-construído da 

categoria por ela difundida e no interior da qual ela o classifica. A autora também considera 

que, se se tratar de uma personalidade conhecida, ele será percebido por meio de uma imagem 

pública forjada pelas mídias.  

Destarte, a mídia forja a imagem do estrangeiro como aquela pessoa branca, bem 

sucedida, feliz e harmoniosa com a sua família, e transpõe essa representação do estrangeiro 

para outra sociedade. Assim, é comum ver em propagandas publicitárias para venda de carros 

e financiamento de casas, por exemplo, representações forjadas de famílias brancas, felizes e 

harmoniosas, seguindo um padrão de modelo euro-americano estereotipado, silenciando, de 

acordo com Scheyerl (2012), os indivíduos que experimentam formas de preconceito, 

exploração de classe e outros tipos de discriminação. 

Kellner (2001) discute como a mídia, pelos seus textos, cria formas de dominação 

ideológica para reiterar as relações de poder vigentes, induzindo os indivíduos a 

identificarem-se com as relações e posições dominantes. Entretanto, o autor compreende que, 

ao mesmo tempo, a mídia também fornece material para a luta e a resistência, constituindo a 

principal forma de socialização do mundo contemporâneo. Lysardo-Dias (2010) considera 

que os estereótipos também cristalizam formas de sentir: ações, comportamentos e 

sentimentos são previamente avaliados, julgados desejáveis ou não, agradáveis ou não, 

positivos ou não. Ao categorizar e generalizar, o estereótipo atua nos processos cognitivos e 

assume um papel fundamental na constituição e percepção do nosso universo afetivo.  

O papel da mídia na luta contra os estereótipos e preconceitos, de acordo com 

Hansen e colaboradores (2006), é altamente relevante. Para ele, a mídia deve informar para 

fornecer uma análise e para defender o direito de fazê-lo, não importa se tal atitude reduzirá 

ou promoverá estereótipos. Salienta ainda que os meios de comunicação têm uma 

responsabilidade, e de fato um direito, para refletir e promover um conjunto de valores de 

tolerância e compreensão mútua. 
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1.3.6 Estereótipos e ensino de língua estrangeira. 

 

A abordagem sobre utilização dos estereótipos para o ensino de línguas ou até 

mesmo a desmistificação ou mudança destes conceitos pré-concebidos pelos alunos já é uma 

realidade no Brasil. Paiva (2005) cita que a motivação, por exemplo, poderá ser acionada por 

um elemento do contexto (ex. uma viagem) ou por algum fator de afiliação (ex. estereótipo 

positivo em relação à língua). Nesse sentido, os estereótipos podem servir para motivar o 

aluno a aprender uma língua estrangeira, entretanto os Parâmetros Curriculares Nacional 

(PCN) têm uma concepção diferente sobre o ensino de língua estrangeira e os estereótipos: 

A visão de mundo de cada povo altera-se em função de vários fatores e, 

consequentemente, a língua também sofre alterações para poder expressar as 

novas formas de encarar a realidade. Daí ser de fundamental importância 

conceber-se o ensino de um idioma estrangeiro objetivando a comunicação 

real, pois, dessa forma, os diferentes elementos que a compõem estarão 

presentes, dando amplitude e sentido a essa aprendizagem, ao mesmo tempo 

em que os estereótipos e os preconceitos deixarão de ter lugar e, portanto, de 

figurar nas aulas. (BRASIL, 1999, p.152). 

Além de não diferirem estereótipos positivos e negativos, os PCN ainda consideram 

que eles são um mal para o ensino de língua estrangeira e precisam ser sanado. Este não é um 

ponto de vista que deve ser seguido à risca. Ensinar uma língua estrangeira significa, para os 

PCN, ler o texto como um veículo de informação produzido por alguém para passar alguma 

ideia ou informação sobre um determinado assunto.  

Em uma abordagem intercultural para o ensino de língua estrangeira, é importante 

que o professor motive o aluno a aprender a língua, ensinando-o não só a gramática, mas 

auxiliando-o a identificar os estereótipos formulados pelos autores dos livros didáticos e 

paradidáticos sobre determinada cultura. Leffa (2003) apresenta uma lista de exemplos (vide 

Anexo I) com objetivos dos materiais a serem construídos pelos professores. Depreende-se, 

com a leitura do artigo, que esta lista deve ter textos para que o aluno identifique estereótipos 

culturais existentes. A partir de uma análise sobre o que está ou não estereotipado nos livros e 

nos textos, o professor pode começar a produzir o seu próprio material de ensino e pesquisa. 

Na perspectiva de Kramsch (1998), os estereótipos culturais revelam uma relação 

entre a identidade do eu e do outro, possivelmente apontando para a necessidade de melhor 

conhecimento acerca da cultura do eu para que a do outro possa ser vista como diferente, 

isenta de julgamentos discriminatórios. As percepções possivelmente estereotipadas de um 
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indivíduo sobre cultura(s) diferente(s) da sua estão intimamente relacionadas à representação 

que ele tem sobre sua própria cultura. 

Em ensino de LE, Mota (2004) reconhece que os avanços culturais ainda são bem 

incipientes, pois nada interferem na formação da consciência crítica de cidadania. Os 

conteúdos culturais são tratados como um currículo turístico que se caracteriza em cinco tipos 

de enfoques, dentre eles, a estereotipagem, conceituada pela autora como práticas discursivas 

que inculcam estereótipos culturais.  

Nesse contexto, Kleiman (1998) aborda que, na construção do estereótipo, um 

processo de desconsideração das diferenças individuais começa a operar, dando suporte à 

auto-categorização e à categorização dos outros pelo fato de pertencerem, ou não, ao grupo. A 

autora ainda complementa essa assertiva dizendo que os indivíduos começam a se perceber 

como equivalentes e intermutáveis com os outros membros do seu grupo, e as diferenças 

individuais são apagadas até tal ponto que as normas, preocupações e interesses do grupo 

passam a representar as próprias crenças, preocupações e interesses. 

Lysardo-Dias (2010) relata que o estereótipo trata-se de uma voz instituída 

coletivamente por meio da qual o locutor se esconde e se protege, retomando-o quando lhe é 

conveniente, e atribuindo a responsabilidade sobre o dizer ao outro quando se sente 

ameaçado. Entende ainda que, por ser de todos, os estereótipos não pertencem a ninguém. A 

autora retoma o dialogismo bakhtiniano quando aponta a tripla relação do locutor: com seu 

dizer, com o contexto mais amplo de interação e com o seu interlocutor. O estudioso russo 

Bakhtin (1997) vai desenvolver os conceitos de dialogismo, além de explanar como se 

formula a autoconsciência do ser humano e a importância do outro na construção e 

reconstrução identitária do indivíduo. São esses conceitos de dialogismo, de identidade e da 

importância do outro no discurso que tentaremos explanar, a partir de agora, tendo por base a 

teoria bakhtiniana e os estudiosos deste autor. 

 

1.4 Dialogismo, o eu e o outro na (re)construção identitária do indivíduo.  

 

1.4.1 O dialogismo bakhtiniano. 

 

O dialogismo bakhtiniano, como nota Barros (2005), está dividido em duas 

diferentes concepções: a do diálogo entre os interlocutores, e a do diálogo entre os discursos, 

visto que Bakhtin considera que o objeto e o método nas ciências humanas são dialógicos. A 
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autora ainda aponta que, quanto ao objeto, o texto define-se como significante ou de 

significação, ou seja, o texto significa; produto da criação ideológica ou de uma enunciação, 

estando aí subtendido o contexto histórico, social e cultural; constitutivamente dialógico, visto 

que é definido pelo diálogo entre os interlocutores e com os outros textos; único, não 

reproduzível, pois os traços mencionados fazem do texto um objeto único, não-reiterável ou 

repetível. 

O próprio Bakhtin designa a relação dialógica como uma relação marcada por uma 

profunda originalidade e que não pode ser resumida a uma relação de ordem lógica, 

linguística, psicológica ou mecânica, ou ainda a uma relação de ordem natural. Para o autor, a 

relação dialógica é uma “relação específica de sentido cujos elementos constitutivos só podem 

ser enunciados completos por trás dos quais está um sujeito real ou potencial, o autor do 

determinado enunciado” (Bakhtin, 1997, p.354). 

O dialogismo bakhtiniano estabelece a interação verbal no centro das relações 

sociais, visto que, como nota Dahlet (2005, p.55), toda a parte verbal de nosso 

comportamento não pode, na visão de Bakhtin, em nenhum caso, ser atribuída a um sujeito 

individual considerado isoladamente. Baseado nessa assertiva, o autor esclarece que o 

princípio dialógico bakhtiniano articula três posicionamentos maiores, a saber: i) a natureza 

do social: a sociedade é de essência intersubjetiva; ii) a natureza do signo: o signo é para agir; 

iii) a natureza do sujeito: o sujeito é feito do que ele não é. 

Uma das características do dialogismo bakhtiniano é essa tripla relação entre o autor, 

o enunciado e o outro. Bakhtin (1997) entende o signo como interindividual, ou seja, tudo o 

que é dito, expresso, situa-se fora da “alma”, fora do locutor, não lhe pertence com 

exclusividade. Entretanto, não se pode deixar a palavra para o locutor apenas, que tem seus 

direitos imprescritíveis sobre a palavra, mas também o ouvinte tem seus direitos, e todos 

aqueles cujas vozes soam na palavra têm seus direitos, visto que não existe palavra que não 

seja de alguém.  O autor conclui que a palavra é um drama com três personagens, a saber: o 

autor, o locutor e o enunciado. 

Brait (2005) diferencia o dialogismo entre os discursos e o dialogismo entre os 

sujeitos de um discurso. Se por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, 

nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram 

uma comunidade, uma cultura, uma sociedade, por outro lado, o dialogismo também diz 

respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos 

instaurados historicamente pelos sujeitos que, por sua vez, se instauram e são instaurados por 
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esses discursos. A autora conclui que Bakhtin vai falar do eu que se realiza no nós, insistindo 

não na síntese, mas no caráter polifônico dessa relação exibida pela linguagem. 

O ganho teórico do dialogismo bakhtiniano se acentua no momento em que o 

discurso é entendido “como uma „construção híbrida‟ (in)acabada por vozes em concorrência 

e sentidos em conflito” (DAHLET, 2005, p.56). A compreensão do todo do enunciado e da 

relação que ali se estabelece é necessariamente dialógica. Bakhtin (1997) entende que a 

própria compreensão é de natureza dialógica num sistema dialógico, cujo sistema global ela 

modifica. Compreender, para ele, é, necessariamente, tornar-se o terceiro num diálogo (não no 

sentido literal, aritmético, pois os participantes do diálogo, além do terceiro, podem ser em 

número ilimitado), mas a posição dialógica deste terceiro é uma posição muito específica. 

Se a concepção da linguagem em Bakhtin é dialógica, e as ciências humanas têm 

método e objeto dialógicos, Barros (2005) discorre que as ideias de Bakhtin sobre o homem e 

a vida são marcadas pelo princípio dialógico. A alteridade define o ser humano, visto que o 

outro é imprescindível para a concepção do homem; nas ciências humanas é impossível 

pensar no homem fora das relações que ligam ao outro. 

 

1.4.2 O eu e o outro em Bakhtin. 

 

Uma das especificidades das ciências humanas é o homem enquanto produtor de 

textos. Bakhtin (1997) entende que as ciências humanas não se referem a um objeto mudo ou 

a um fenômeno natural, referem-se ao homem em sua especificidade. O homem tem a 

especificidade de expressar-se sempre (falar), ou seja, de criar um texto (ainda que em 

potencial). Quando o homem é estudado fora do texto e independentemente do texto, já não se 

trata de ciências humanas.  

O autor também observa o fato de que o ser humano vive no universo das palavras 

do outro, e toda a sua vida consiste em conduzir-se nesse universo, em reagir às palavras do 

outro, e tais reações podem variar infinitamente, a começar pela assimilação delas para 

terminar pela assimilação das riquezas da cultura humana (verbal ou outra). Assim, a palavra 

do outro impõe ao homem a tarefa de compreender esta palavra, e isso representa, de acordo 

com Bakhtin (1997), o fato primário da consciência humana e da vida humana que, como tudo 

que é primário e evidente, até agora foi pouco estudado, ou, pelo menos, não se conscientizou 

a enorme importância desse principio. A complexa relação com a palavra do outro, em todas 

as esferas da cultura e da atividade, impregna toda a vida do homem. 
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A noção de sujeito em Bakhtin, explana Keske (2009), está envolvida com a própria 

natureza constitutivamente dialógica da linguagem, remetendo à permanente interação entre o  

eu e o  outro discursivos. O sujeito bakhtiniano é deslocado de seu centro e passa a habitar 

uma determinada “periferia” coletiva, onde dialoga com as diferentes vozes sociais de seus 

pares. Trata- se, na verdade, de um sujeito concreto e real que, contextualizado em seu 

espaço- tempo social - histórico e ideológico, localiza- se no mundo. 

Bakhtin (1997) considera que o discurso está permeado pela palavra do outro, palavra 

esta entendida como qualquer palavra de qualquer outra pessoa, pronunciada ou escrita na 

própria língua (língua materna), ou em qualquer outra língua, ou seja: qualquer outra palavra 

que não seja a do locutor. Nesse sentido, todas as palavras (os enunciados, as produções 

verbais, assim como a literatura), com a exceção das próprias palavras, são palavras do outro. 

Mesmo que se conheça uma pessoa inteiramente, e também conheça a si próprio, o eu, 

de acordo com Bakhtin (1993), ainda tem de captar a verdade da interrelação desse evento 

único e unitário que os liga e do qual são participantes. Complementa essa reflexão 

salientando que é apenas de dentro desse ato como ação responsável que pode haver um 

caminho para a unidade do ser, e não de seu produto, tomado em abstração. É apenas dentro 

da participação que a função de cada participante pode ser compreendida, entretanto esse 

momento de participação única não existe dentro do conteúdo, visto em abstração do ato 

como ação responsável. 

Souza (2005) entende que ser, para Bakhtin, significa ser para o outro e, por meio do 

outro, para si próprio. É por meio do olhar do outro que me comunico com o meu interior, 

visto que tudo que diz respeito a mim, chega à minha consciência por meio da palavra do 

outro, com sua entoação valorativa e emocional. Permeado pelos textos e tendo como 

referência o outro, Bakhtin (1997) acredita que o eu está sempre em formação e precisa do 

outro para conservar seus conceitos ou modificá-los. Em outras palavras, o homem desperta a 

sua consciência a partir da consciência do outro, pois 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra 

em minha consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos 

outros, e me é dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores 

deles. Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: 

deles recebo a palavra, a forma e o tom que servirão para a formação 

original da representação que terei de mim mesmo. [...] Assim como o 

corpo se forma originalmente dentro do seio (do corpo) materno, a 

consciência do homem desperta envolta na consciência do outro. E 

mais tarde que o indivíduo começa a reduzir seu eu a palavras e a 

categorias neutras, a definir-se enquanto homem, independentemente 

da relação do eu com o outro. (BAKHTIN, 1997, p.379) 
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Em suma, o eu é influenciado positiva ou negativamente pela palavra do outro, não 

sendo necessário que esse outro seja materializado, pois mesmo um ser humano totalmente 

isolado de outros em uma sociedade cria seus conceitos baseados em um outro imaginário (ou 

não).  

Em um capítulo intitulado Notas Sobre a Antropologia Filosófica, Bakhtin (1997, p. 

388) faz uma série de questionamentos e traça conclusões bastante interessantes sobre a 

construção e reconstrução da identidade do ser humano tendo como referência o outro. O 

autor considera que a evolução histórica da autoconsciência está vinculada à evolução dos 

meios de expressão pelo signo (principalmente a língua).  Para ele, “a distinção entre o espaço 

e o tempo do meu eu e a espácio-temporalidade do outro está registrada na sensação vivida, 

mas o pensamento abstrato a apaga. Na sensação primitiva e natural de si, o eu e o outro se 

confundem”. 

Keske (2009) aponta o espaço interacional entre o eu e o tu, ou entre o eu e o outro 

no interior do texto, como a noção fundamental que emerge da subjetividade bakhtiniana, e 

que vai requerer uma atitude responsiva ativa entre os parceiros da comunicação verbal. Em 

outras palavras, o discurso bakhtiniano vai se orientar para uma terceira pessoa; para um 

outro, que, inserido em um contexto particular, vem reforçar a  influência das forças  sociais  

organizadas sobre o próprio  modo de apreensão do discurso. O autor complementa este 

raciocínio dizendo que o “eu” bakhtiniano é constituído pelas palavras do outro; é visto 

através dos olhos do outro; realiza- se no outro; no interior mesmo desse outro. Trata-se do 

permanente diálogo entre um “eu” que, por sua vez, não é solitário, mas solidário com todos 

os “outros” que com ele interage; e com todos os demais que ainda estão por vir. 

 

1.4.3 O outro para a Linguística Aplicada. 

 

Entretanto a preocupação com o outro é recente nas pesquisas em Ciências 

Humanas. Em Linguística Aplicada (doravante LA), a problemática que se apresenta como 

desafio para a contemporaneidade, de acordo com Moita Lopes (2008a), é saber como 

podemos criar inteligibilidades sobre a vida contemporânea ao produzir conhecimento e, ao 

mesmo tempo, colaborar para que se abram alternativas sociais com base nas e com as vozes 

daqueles que estão à margem. 

Em um artigo anterior, seguindo a visão bakhtiniana da linguagem, Moita Lopes 

(1998) reflete sobre o significado como uma construção social, salientando a presença do 
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outro no discurso. É a presença do outro com o qual estamos engajados no discurso que 

molda o que dizemos e, portanto, como nos percebemos à luz do que o outro significa para 

nós. Complementa, ainda, que nossas identidades sociais são construídas através de nossas 

práticas discursivas com o outro. 

Pennycook (2008) entende que são muitas as vozes que pedem mudanças, e elas 

provêm de muitas partes e com agendas bastante diferentes. O autor entende ainda que 

exportar como globalmente relevantes um corpo de crenças políticas e epistemológicas como 

constituindo a parte central da LA, ignorando as muitas vozes que reivindicam visões 

alternativas do mundo, é evitar a demanda por uma LA mais responsável, tornando-a hipócrita 

de responsabilidade social e cultural. 

Assim sendo, a denominada objetividade científica é, no atual rumo das pesquisas, 

considerado utópico, já que não há como distanciar o sujeito do objeto que pesquisa. Pautados 

nessas e em outras impossibilidades da pesquisa contemporânea, Moita Lopes (2008a) 

ressalta que pesquisadores da área de LA no Brasil e no mundo têm almejado novas formas de 

se fazer pesquisa, trazendo o sujeito para dentro do campo de pesquisa, e mudando seu foco 

de área racionalista concentrada na solução de problemas do uso da linguagem para uma área 

híbrida – inter/transdisciplinar – que almeja criar inteligibilidade sobre problemas sociais em 

que a linguagem tem papel determinante.  

Mendes  (2008) faz uma reflexão bastante interessante sobre a maneira como vemos 

o outro, o diferente de nós, como um dos princípios norteadores da abordagem de ensino 

intercultural. Explanam que, em ensino de LE, é importante que os aprendizes sejam 

incentivados a assumir uma postura que favoreça a abertura, o diálogo, o respeito às 

diferenças, assim como avaliarem criticamente os seus posicionamentos e atitudes durante o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Entretanto, isso vai depender do modo como 

os aprendizes enxergam o outro, o diferente dele e a língua que está aprendendo. As autoras 

comparam a ação de olhar o outro e o que eles (os estudantes) fazem quando interagem 

socialmente através da língua ao trabalho etnográfico, de fundamento antropológico, com 

foco nas diferentes culturas em interação no contexto da sala de aula. 

Dentre as abordagens para o ensino de LE, um momento bastante importante para a 

Linguística Aplicada que considera o outro no processo de ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira, foi a mudança das abordagens centradas no professor, para aquelas focadas no 

aprendiz, suas necessidades, considerando o seu perfil social, cultural, histórico e psicológico. 

Isso se dá a partir da década de 80, com a inclusão de estratégias de aprendizagem sócio-
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afetivas no ensino de línguas. De acordo com O‟Malley e Chamot (1990), as estratégias 

sócio-afetivas de ensino de línguas considera a interação social, com foco na interação entre o 

eu e o outro, com finalidade de favorecer a aprendizagem do indivíduo e o controle da 

dimensão afetiva que acompanha a aprendizagem. 

Entretanto, o que se coloca, na LA atual, segundo Moita Lopes (2008a), é como 

lidar com a diferença com base na compreensão de nós mesmos como outros, opondo-se à 

percepção ocidentalista de um si mesmo fechado e homogêneo, defendendo a 

responsabilidade para com o outro na vida social e em formas de conhecer. Reforça a 

assertiva salientando que esse é, em última análise, um projeto ético de renovação ou 

reinvenção de nossa existência que as áreas de investigação têm de abraçar, e, ao mesmo 

tempo, um projeto social e epistemológico, ou talvez epistemológico porque social, diferindo 

de muitas tradições que separavam a produção de conhecimento do ser social.  

Pennycook (1998, p.43) ressalta o caráter transgressor da LA no sentido de repensar 

o ensino de LE em seus contextos sociais, culturais e políticos, “levando em consideração o 

gênero, a raça e outras relações de poder, bem como a concepção do sujeito como sendo 

múltiplo e formado dentro de diferentes discursos”. O foco das pesquisas do linguista 

aplicado, esclarece Damianovic (2005), passou a ser a presença de problemas com relevância 

social suficiente para exigir respostas teóricas que trouxessem benefícios sociais a seus 

participantes. Tornou-se importante compreender o sujeito como múltiplo, contraditório e 

construído dentro dos diferentes discursos. Os linguistas aplicados passaram a ter a 

necessidade de olhar as relações de poder na formação do sujeito na linguagem e por meio 

dela. Num outro momento, Pennycook (2008) acrescenta que  

a linguística aplicada crítica é bem mais do que a adição de uma dimensão 

crítica da linguística aplicada. Ao contrário, possibilita todo um novo 

conjunto de questões e interesses, tópicos tais como identidade, sexualidade, 

acesso, ética, desigualdade, desejo ou reprodução de alteridade, que até 

então não tinham sido considerados como interesse da linguística aplicada. 

(PENNYCOOK, 2008, p.68) 

 

Assim sendo, Moita Lopes (2008a) reitera a possibilidade da LA saber como aqueles 

que vivenciam o sofrimento humano com base em suas epistemes diferentes podem colaborar 

na construção de uma sociedade mais humana, mais delicada com a natureza e com as pessoas 

ou, pelo menos, na compreensão de tal sociedade. E a mídia tem um papel fundamental nesse 

contexto, visto que ela possibilitou um mundo mais veloz de discursos que podem abrir 

nossos olhos para outras formas políticas de viver, questionando verdades naturalizadas em 

todos os sentidos. No entanto, de acordo com Mendes (2008), isso não significa que tenhamos 
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que nos transformar no outro, ou ele em nós, para que possamos compreender e partilharmos 

um mesmo mundo cultural e simbólico. Ao assumirem uma postura culturalmente sensível 

uns com relação aos outros e também ao mundo em sua volta, professores e alunos não 

desejam encaixar a experiência do outro na sua própria, e vice-versa. Outrossim, as 

orientações recentes para o ensino de língua ressaltam a importância de se preparar o aluno 

para dialogar com os diferentes modos de expressão da língua, tornando-o um mediador entre 

as suas variedades de uso e aquelas que a escola ensina. 

 

1.4.4 A identidade como um constructo social. 

 

Apesar de o conceito ter sido muito discutido ao longo do tempo e abrigado diversas 

versões de cunho psicológico, filosófico, antropológico ou sociológico, definir identidade é 

bastante difícil, especialmente nos dias de hoje, quando entendemos identidade como algo 

mutável, de acordo com o espaço, o tempo e as pessoas com as quais convivemos.   

A palavra identidade é complexa por si só, visto que ao mesmo tempo em que 

significa algo singular, ela é plural. Oliveira (2011, p.13) entende que “é possível afirmar que 

qualquer ser humano possui uma identidade no sentido que este ser é alguém, nem que seja 

pelo fato de possuir uma certidão de nascimento e, na maioria das vezes, uma carteira de 

identidade”. Considera o ser humano como singular, por ter um nome, um lugar na sociedade, 

uma particularidade no modo de falar, agir e pensar. Entretanto, o ser humano também é 

plural, assumindo múltiplas identidades, a partir do momento em que se interage com o 

mundo e as pessoas a sua volta. 

Em ensino e aprendizagem de língua estrangeira, Oliveira (2011) ressalta que um 

aprendiz de língua estrangeira, no início do seu processo de aquisição, tem a sua própria 

identidade formada e construída por sua língua materna. Com ela, há todos os aspectos 

culturais que foram construídos no processo de aquisição de sua língua materna. Entretanto, a 

identidade não é algo pronto e acabado, mas em contínua transformação, que está sendo 

reconstruído a todo o momento, a partir de novos valores e pontos de vista. Salienta a autora 

que isso não significa que não temos identidade, mas que não podemos interpretá-la como 

algo monolítico, imutável e definido.  

Entretanto, o conceito de identidade predominante hoje na psicologia social, 

ressaltam Kleiman (1998) e Signorini (1998), abandona o componente individual numa 

tentativa de levar em conta aspectos sociais da identidade. Isso porque, mais recentemente a 
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identidade tem sido definida através da alteridade, da relação com o outro. A autora também 

salienta que, mesmo com a incorporação de uma dimensão social no construto, sob a forma da 

auto-percepção de um ator social diante de outros autores sociais, permanece uma dimensão 

psicológica importante, que é a necessidade que o indivíduo tem de filiação a grupos que 

identifica positivamente, e seu abandono da filiação quando emergem identificações 

negativas. O conceito de si do indivíduo passa, então, a ser organizado em torno das 

características, crenças e traços da personalidade assumidos pelo grupo com quem se 

identifica; e, assim, a individualidade se perde. Mota (2004) compartilha da ideia de que o 

discurso e as identidades são historicamente construídos, e de que os significados são 

produzidos pelos interlocutores em uma relação dialógica. Esse pensamento se encontra em 

total consonância com as reflexões de Woodward (2000). Para a autora,  

Por um lado, a identidade é vista como tendo algum “núcleo essencial”, que 

distinguiriam um grupo de outro. Por outro, a identidade é vista como um 

“contingente”; isto é, como um produto de uma intersecção de diferentes 

componentes, de discursos políticos e culturais e de história particulares. 

(Woodward, 2000, p.38)  
 

Fearon (1999) examina esta mudança na definição do termo e nota que a identidade é 

vista como: a) uma categoria social definida por regras dos membros de um grupo social, com 

atributos, características ou comportamentos esperados, ou (b) características distintas 

socialmente que uma pessoa toma como especial, vista como imutável, mas socialmente 

consequentes, ou (a) e (b) ao mesmo tempo.  O autor também distingue papéis identitários de 

tipos de identidades. Para ele, os papéis identitários referem-se a rótulos aplicados a pessoas 

que são esperadas, ou obrigadas, a realizar um conjunto de ações, comportamentos, rotinas ou 

funções em situações particulares. Por exemplo, motorista de táxi, arrecadador de impostos, 

mãe, pai, presidente, professor, empresário, estudante. Tipos de identidades são aplicadas às 

pessoas que compartilham, ou ao menos pensa-se compartilhar, algumas características de 

determinado grupo, como aparência, características comportamentais, crenças, atitudes, 

valores, habilidades (por exemplo, a linguagem), o conhecimento, opiniões, experiências, 

histórico comuns (como a região ou local de nascimento), e assim por diante.  Há uma 

presunção de que as características são mais do que transitória, embora uma identidade de 

"adolescente" não possa ser permanente. 

Consideraremos o conceito de identidade na sua face mais contemporânea, 

contrariando a noção de identidade ligada à concepção de um sujeito unificado. Partilhamos 

das ideias de Hall (2005), que entende que a afirmação ou repressão de determinadas 
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características identitárias passa por uma escolha política. Esses processos de identificação 

têm redefinido o sujeito contemporâneo e, consequentemente, as identidades nacionais.  

Em sua acepção social, De Levita (1965) entende que apresentamos a nossa 

identidade aos outros e temos as suas identidades apresentadas para nós. A pergunta que 

definiria a identidade não seria então “quem eu sou”, mas “quem eu sou para o outro”, e a 

globalização, através principalmente da compressão de distâncias e escalas temporais, tem 

contribuído para essa contestação da centralidade das identidades. Neste contexto de 

negociação, surgem identidades em transição, resultantes do diálogo entre diferentes tradições 

culturais e misturas do mundo globalizado, onde o autor a define como as novas identidades 

ou identidades híbridas. A identidade é, de acordo com Hall (2005), construída socialmente e 

a reivindicação das identificações encontra-se num quadro de dividendos políticos, sendo 

necessária uma observação primordial do lugar de fala desses sujeitos contemporâneos. O 

autor ressalta que as identidades estabilizadas estão em declínio, provocando o surgimento de 

novas identidades, fragmentando o indivíduo moderno, que até então era visto como unificado 

e homogêneo. 

Considerando o discurso como construção social, através do qual os participantes 

constroem a realidade social e a si mesmos, Moita Lopes (1998) aborda que a construção da 

identidade social é vista como estando sempre em processo, visto que é dependente da 

realização discursiva em circunstâncias particulares: o significado que os participantes dão a 

si mesmos e aos outros engajados no discurso. 

Rajagopalan (1998, p.41) é taxativo ao dizer que “a identidade de um indivíduo se 

constrói na língua e através dela”. O autor formula que o indivíduo não tem uma identidade 

fixa anterior e fora da língua, e a construção identitária de um indivíduo depende do fato de a 

própria língua em si ser uma atividade em evolução e vice-versa. Isso significa que as 

identidades estão sempre num estado de fluxo. Conclui a sua reflexão apontando que talvez a 

próxima grande evolução da linguística resulte da constatação de que muitos dos 

incontroláveis fenômenos que desafiam as teorias contemporâneas só terão sentido quando 

levarmos seriamente em conta a possibilidade de identidades proteiformes, em permanente 

estado de transformação. 

Com base nas considerações de Taylor (1992), a identidade proteiforme tem como 

principal característica a volatilidade e a adaptabilidade para mudar de acordo com 

determinadas circunstâncias. Ao invés de identidades fixas que, anteriormente, considerava o 

nascimento e o estado de determinada pessoa, nossas identidades têm se tornado 
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enormemente uma característica auto-formativa. Rockquemore e Brunsma (2002) entendem 

identidade proteiforme como aquela identidade que a pessoa toma para si, em um 

determinado momento, de acordo com o contexto social. Assim, nossas identidades são 

formadas de acordo com a convivência e a consideração do outro, podendo ser aceita em 

determinado contexto social, e abandonada em outro com base na necessidade ou interesse. 

Para Moita Lopes (2002, p.63), não há uma essência comum, mesmo entre aqueles membros 

de uma determinada identidade social específica. Melhor seria “pensar as identidades sociais, 

metaforicamente, como mosaicos ou como imagens de caleidoscópios que se modificam nas 

várias práticas discursivas em que atuamos”.  

Tendo explorado estes conceitos e temas, nos quais fundamentei o processo de coleta 

e análise de dados, passo então para a parte metodológica do trabalho, onde trago detalhes 

sobre o desenvolvimento desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 A pesquisa qualitativa. 

 

Glazier (1992) utiliza a negação para levar a entender a pesquisa qualitativa. Para o 

autor, ela não é um conjunto de procedimentos que depende fortemente de análise estatística 

para suas inferências ou de métodos quantitativos para a coleta de dados. A abordagem 

qualitativa, de acordo com Chizotti (1991), parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto 

e um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O autor 

ressalta que os dados não são acontecimentos fixos, coisas isoladas, inertes, neutras, mas 

fenômenos que se dão em um contexto fluente de relações e não se restringem às percepções 

aparentes, estando recheados de significados e de relações que sujeitos concretos criam em 

suas ações.  

Um aspecto comum e importante da tradição dos métodos qualitativos, nota Zanten 

(2004), é que foram desenvolvidos para trabalhar com grupos sem cultura escrita, com 

sociedades alijadas do mundo desenvolvido ou com grupos marginalizados na sociedade. O 

trabalho de investigação qualitativa é entender globalmente as categorias que mobilizam os 

atores para compreender a realidade e para atuar sobre a realidade. A autora entende que uma 

boa pesquisa qualitativa é aquela que consegue pôr em relação o maior número de elementos 

de maneira inteligente e dar uma inteligibilidade global a um grande número de fenômenos. 

Também salienta que não é certo apresentar um trabalho, a não ser um trabalho de síntese, no 

qual o editor não permita expor o material empírico, pois é uma contradição com o rigor do 

trabalho qualitativo. 

Em um artigo posterior, Chizzotti (2003) vai informar que a pesquisa qualitativa hoje 

recobre um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo 

tradições ou multiparadigmas de análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da 

hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de 

investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, 

procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as 

pessoas dão a eles.  
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A expressão “pesquisa qualitativa”, de acordo com Manning (1979), assume 

diferentes significados no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do 

mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, 

entre contexto e ação.  

Diferentes orientações filosóficas e tendências epistemológicas inscrevem-se como 

direções de pesquisa, de acordo com Chizzotti (2003), sob o abrigo qualitativo, advogando os 

mais variados métodos de pesquisa, como entrevista, observação participante, história de vida, 

testemunho, análise do discurso, estudo de caso e qualificam a pesquisa como pesquisa 

clínica, pesquisa participativa, etnografia, pesquisa participante, pesquisa-ação, teoria 

engendrada (grounded theory), estudos culturais etc. As pesquisas tomam, por sua vez, formas 

textuais originais, recorrendo a todos os recursos linguísticos, sejam estilísticos, semióticos ou 

diferentes gêneros literários, como conto, narrativas, relatos, memórias; recursos estilísticos 

diferenciados permitem apresentar de forma inovadora os resultados de investigações, criando 

um excitante universo de possibilidades. A pesquisa qualitativa abriga, de acordo com o autor, 

uma modulação semântica e atrai uma combinação de tendências que se aglutinaram, 

genericamente, sob este termo; podem ser designadas pelas teorias que as fundamentam: 

fenomenológica, construtivista, crítica, etnometodológica, interpretativista, feminista, pós-

modernista; podem, também, ser designadas pelo tipo de pesquisa: pesquisa etnográfica, 

participante, pesquisa-ação, história de vida etc. Há, enfim, uma gama de questões teórico-

metodológicas abertas pelos pesquisadores qualitativos que, longe de se esgotarem, fertilizam 

a discussão atual e futura da pesquisa científica em ciências humanas e sociais. 

Para Moita Lopes (1994), a pesquisa interpretativista não baseia a análise dos fatos 

sociais na utilização da metodologia de pesquisa quantitativa. De acordo com essa 

perspectiva, a realidade não pode ser independente do indivíduo, porque ela é construída por 

ele; o pesquisador não pode contemplar a neutralidade, pois os fatos sociais são vistos como 

indissociáveis da figura do pesquisador, e este é parte integrante do processo de 

conhecimento, interpretando os fenômenos e atribuindo-lhes um significado. Moita Lopes 

(1994) considera ainda que mesmo que a visão do pesquisador seja parcial, ela não pode ser 

excluída do processo, salientando que à visão do pesquisador, devem-se acrescentar outras 

para que a intersubjetividade se realize através da triangulação das muitas vozes envolvidas na 

pesquisa. 
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Contextualizado dentro da área da Linguística Aplicada, o presente estudo é uma 

pesquisa qualitativa realizada sob o ângulo da perspectiva interpretativista, porque 

acreditamos ser este o modelo metodológico que atende mais adequadamente aos propósitos 

analíticos, devido ao fato de a pesquisa estar concentrada em uma análise de traços, e não em 

uma descrição estatística de informações. Ludke e André (1986) destacam cinco 

características básicas da pesquisa qualitativa, a saber:  

a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento;  

b) os dados coletados são predominantemente descritivos;  

c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;  

d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador; 

e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986, p.11-13) 

 

As principais características dos métodos qualitativos, de acordo com Kaplan e 

Duchon (1988), são a imersão do pesquisador no contexto e a perspectiva interpretativa de 

condução da pesquisa. Na concepção de Bradley (1993), na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador é um interpretador da realidade. Cicourel (1964) complementa esse raciocínio 

dizendo que os pesquisadores qualitativos contestam a neutralidade científica do discurso 

positivista e afirmam a vinculação da investigação com os problemas ético-políticos e sociais, 

declaram-se comprometidos com a prática, com a emancipação humana e a transformação 

social e adensam-se as críticas aos postulados e exigências das pesquisas unicamente 

mensurativas. 

 

2.2 O estudo de caso. 

 

Godoy (1995) aponta a existência de, pelo menos, três diferentes possibilidades 

oferecidas pela abordagem qualitativa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. 

Miles e Huberman (1994) definem um caso como um fenômeno de certa natureza que ocorre 

num dado contexto. Para eles, o caso é uma unidade de análise, que pode ser um indivíduo, o 

papel desempenhado por um indivíduo ou uma organização, um pequeno grupo, uma 

comunidade ou até mesmo uma nação. Todos esses tipos de caso são unidades sociais. 

Entretanto casos também podem ser definidos temporariamente (eventos que ocorreram num 

dado período), ou espacialmente (o estudo de um fenômeno que ocorre num dado local). Os 



54 

 

 

 

estudiosos ainda consideram que a utilização do estudo de caso pode envolver tanto situações 

de estudo de um único caso quanto situações de estudo de múltiplos casos.  

O objeto do estudo de caso, no entender de Godoy (1995), é a análise profunda de 

uma unidade de estudo; visa ao exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma 

situação em particular; tem se tornado a modalidade preferida daqueles que procuram saber 

como e por que certos fenômenos acontecem ou dos que se dedicam a analisar eventos sobre 

os quais a possibilidade de controle é reduzida ou quando os fenômenos analisados são atuais 

e só fazem sentido dentro de um contexto específico. 

Ludke e André (1986) entendem o estudo de caso como aquele que tem um campo 

de trabalho mais específico: é o estudo de um caso, sendo este sempre bem delimitado e de 

contornos claramente definidos, trata-se, por exemplo, do estudo de uma professora 

competente de uma escola pública, ou de classes de alfabetização, ou do ensino noturno. O 

caso se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo.  

As características essenciais ao estudo de caso, de acordo com as autoras, seriam: 1) 

busca de descoberta, mesmo que o pesquisador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, 

teoria que servirá de esqueleto ou estrutura básica a partir da qual novos aspectos poderão ser 

detectados; 2) os estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto, quer dizer, para 

compreender melhor a manifestação geral de um problema; 3) os estudos de caso buscam 

retratar a realidade de forma completa e profunda, procurando revelar a multiplicidade de 

dimensões presentes numa determinada situação ou problema; 4) os estudos de caso usam 

uma variedade de fontes de informação, sejam elas observações em situações de aula, por 

exemplo, até entrevistas a pais, alunos, técnicos, administradores; 5) os estudos de caso 

revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas: o pesquisador procura 

relatar as suas experiências durante o estudo de modo que o leitor ou usuário possa fazer as 

suas generalizações naturalísticas; 6) os estudos de caso procuram representar os diferentes e, 

às vezes, conflitantes pontos de vista presentes numa situação social; 7) os relatos do estudo 

de caso utilizam uma linguagem de uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 

pesquisa. 

Um caso pode ser um fenômeno simples ou complexo, como aponta Stake (2001), 

mas para ser considerado caso ele precisa ser específico. O autor afirma que a utilização de 

um único caso é apropriada em algumas circunstâncias: quando se utiliza o caso para se 

determinar se as proposições de uma teoria são corretas; quando o caso sob estudo é raro ou 

extremo, ou seja, não existem muitas situações semelhantes para que sejam feitos estudos 
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comparativos; quando o caso é revelador, ou seja, quando o mesmo permite o acesso a 

informações não facilmente disponíveis. 

Enquanto possibilidade para sua aplicação, Máttar Neto (2002) aponta que um estudo 

de caso vai além do contar uma história: pode ser utilizado para testar hipóteses como, por 

exemplo, para testar a falseabilidade de teorias.  Yin (1993, 2001) salienta que Método do 

Estudo de Caso envolve três fases distintas: a) a escolha do referencial teórico sobre o qual se 

pretende trabalhar; b) a seleção dos casos e o desenvolvimento de protocolos para a coleta de 

dados; c) a condução do estudo de caso, com a coleta e a análise dos dados obtidos à luz da 

teoria selecionada, interpretando os resultados.  

Na primeira fase da condução de estudos de caso, Yin (2001) aponta que deve-se 

atentar para o desenvolvimento do protocolo, documento formal que contém os 

procedimentos, os instrumentos e as regras gerais a serem adotados no estudo e onde estão 

listados: uma visão geral do projeto, com tema do mesmo, questões de estudo e leituras 

norteadoras; procedimentos a serem adotados para coleta dos dados (observação em campo, 

entrevistas, análise documental, etc.); plano de análise dos dados coletados, com 

discriminação da natureza das informações colhidas (informações descritivas, informações 

explanatórias). 

Na segunda fase do estudo, são colhidas as evidências que comporão o material 

sobre o caso. O autor salienta que trata-se da análise de documentos, e que o fundamental, 

neste momento, é a utilização de várias fontes de evidência, como a triangulação de dados, de 

avaliadores, de métodos ou mesmo de teorias ou perspectivas diferentes que possam estar 

explicando os dados. O autor ainda salienta que a não utilização de múltiplas fontes de 

evidência pode propiciar alguns dos erros frequentemente apontados por aqueles que são 

críticos ao método. 

Na última fase do estudo buscam-se a categorização e a classificação dos dados, 

tendo-se em vista as proposições iniciais do estudo. Embora haja várias estratégias para esta 

etapa, Yin (2001) propõe duas estratégias gerais: basear a análise em proposições teóricas, 

organizando-se o conjunto de dados com base nas mesmas e buscando evidência das relações 

causais propostas na teoria; desenvolver uma estrutura descritiva que ajude a identificar a 

existência de padrões de relacionamento entre os dados. 

Ainda propõe quatro métodos principais de análise de dados: 1. adequação ao 

padrão, onde são comparados os padrões empíricos encontrados no estudo com os padrões 

prognósticos, derivados da teoria ou de outras evidências; se os padrões confirmarem os 
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prognósticos e não forem encontrados padrões alternativos de valores previstos, pode-se fazer 

inferências de relação entre eventos; nesta análise o foco também pode estar nas explanações 

concorrentes, ou seja, identificar porque os resultados foram iguais sob situações diversas; 2. 

construção da explanação, que é um tipo mais complexo de adequação ao padrão pois 

buscam-se efetivamente relações de causa e efeito entre os dados; isto exige a utilização de 

casos múltiplos para comparação de resultados; 3. análise de séries temporais, onde a 

comparação de padrões se dá a partir de uma variável ao longo de um espaço de tempo; este 

tipo de análise só se justifica quando se busca entender “como” e “porque” um evento 

modificou-se ao longo do tempo, afirmando que se a preocupação for meramente descritiva, a 

técnica não se justifica; 4. análise dos dados a partir de modelos previamente formulados; 

salientando ser isto especialmente importante quando a análise envolver um encadeamento 

complexo de eventos ao longo do tempo. 

O estudo de caso foi escolhido para esta pesquisa pelas características deste método, 

pela adequação dos recursos utilizados e pela peculiaridade do caso, sendo o mesmo revelador 

para o contexto atual da sociedade. Estudos com a finalidade de analisar o papel dos 

estereótipos socioculturais dos estrangeiros de países anglófonos sob o ponto de vista dos 

educandos brasileiros não é frequente e, de fato, pesquisas que abordam a influência das 

representações estereotipadas na aprendizagem de uma língua estrangeira podem se revelar 

bastante enriquecedoras com este tipo de método.  

 

2.3 Instrumentos de coleta. 

 

2.3.1 A narrativa. 

 

Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino, de acordo com Cunha (1997), é 

partir para a desconstrução/construção das próprias experiências tanto do 

professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige que a relação 

dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla descoberta. A autora compreende que 

o processo de investigação qualitativa que se serve de narrativas enquanto instrumental 

educativo pode alcançar importantes resultados tanto no âmbito da pesquisa quanto no do 

ensino, visto que na narrativa não existem somente as ideias do indivíduo para o relato, seja 

este escrito ou oral, mas, nesse instrumento, também está presente uma auto-análise, que 

permite ao sujeito estar construindo novas bases para reflexão sobre sua própria prática.  
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Narrativas são relatos de experiências. Antes tida apenas como uma forma de narrar, 

Cruz (2009) relata que esse significado foi ampliado e, atualmente, a pós-modernidade 

acrescenta-lhe um novo significado ao pregar que tudo, até mesmo a ciência, é uma narrativa 

e, portanto, até mesmo as pequenas narrativas constituem uma forma de saber, como qualquer 

outra. 

Mantendo o foco na aquisição de língua estrangeira ou segunda língua, Cardoso e 

Lima (2007) salientam que percebe-se a importância das narrativas como recurso de 

investigação daquele processo na medida em que elas favorecem a compreensão de 

significados e, contextos de aprendizagem sob o ângulo de visão dos próprios aprendizes, uma 

vez que são eles os relatores de como aprendem e como aprenderam a língua em questão. 

Pavlenko (2001; 2002), no contexto de ensino de inglês como segunda língua, aponta que as 

narrativas são construções sociais, históricas, culturais e discursivas, que permitem aos 

pesquisadores e professores entender o que modela essas construções, bem como as possíveis 

razões para explicar como essas estórias estão sendo contadas, por que elas estão sendo 

relatadas de uma forma específica, e quais ainda não foram contadas. 

O espaço tridimensional da narrativa é explanado por Clandinin e Connelly (2000) 

para apontar possibilidade de investigar uma narrativa sob o aspecto social e pessoal 

(interação), sob o aspecto temporal – passado, presente e futuro (continuidade), e sob o 

aspecto local (situação). Oliveira (2011) ressalta a possibilidade dessa perspectiva de analisar 

a narrativa tanto sob aspectos pessoais (de dentro para fora), como social (de fora para dentro) 

e no espaço temporal pela análise não só do evento em si, mas também do que veio antes e do 

que pode vir depois. 

O objetivo das narrativas, de acordo com Rajagopalan (2009), é recontar as 

experiências estritamente individuais e idiossincráticas vivenciadas pelos alunos e refletir 

sobre elas, como forma de compreender melhor os processos de aprendizagem pelos quais 

passa cada um dos aprendizes. O autor atenta que, como gênero, ela é desprezada pela 

Filosofia e descartada como própria à Literatura, visto que tem como características principais 

ser pessoal, individual, idiossincrática íntima, subjetiva, temporal, circunstancial, casual, 

esporádica, episódica e assistemática; entretanto, é o gênero-mor da Literatura, pois sintetiza 

seu espírito e a representa da melhor maneira. O método de análise de pequenas narrativas de 

experiência pessoais sinaliza uma mudança e, porque não dizer, uma guinada no paradigma 

que até há pouco tempo vigente e dominante nas pesquisas sobre os processos de 

aprendizagem.  
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A narrativa caracteriza-se como um instrumento inovador nas Ciências Humanas, 

segundo Boldaire (2010), por considerar a subjetividade individual, oferecendo a 

oportunidade de dar voz aos sujeitos que pouco eram ouvidos ou tinham um pequeno espaço 

para expor-se. Embora muitos equívocos ainda possam ser apontados com relação ao método 

que utiliza narrativas, a escolha por ele se deu por perceber que, nas pesquisas que utilizam 

narrativas, elas podem ser um instrumento útil e frutífero, pois esse tipo de pesquisa pode 

auxiliar na reflexão sobre as ações, enriquecer a compreensão das práticas e ajudar os 

pesquisadores a terem um entendimento mais complexo do ensino. Rajagopalan (2009) 

entende que 

As pequenas narrativas não estão aí para serem incorporadas ou absorvidas 

por uma grande narrativa que efetivamente as apagam. [...] Na pesquisa com 

base em narrativas, o narrador tem um papel fundamental, e esse papel 

jamais pode ser desprezado ou marginalizado. (RAJAGOPALAN, 2009, 

p.17) 

Marilene Grandesso (2001, apud SILVA et al., 2001) conceitua narrativa como o 

relato que cada indivíduo tece em torno de sua vida. Para ela, ordenamos nossas experiências 

em sequências temporais, com o objetivo de obtermos um relato sobre nós mesmos e sobre o 

mundo que nos rodeia, na tentativa de dar um sentido à nossa existência. A autora aponta, 

ainda, que nossos sucessos e fracassos do passado, do presente ou mesmo os acontecimentos 

do futuro, previsíveis em nossa vida, se encadeiam num relato ou numa autonarrativa. São 

esses acontecimentos que dão um sentido de continuidade à nossa existência e nos ajudam a 

ordenar o cotidiano.  

A opção de se utilizar a narrativa de aprendizagem como um dos instrumentos de 

coleta se tornou fundamental para o bom andamento do estudo, visto que este é um dos 

instrumentos que pode auxiliar a identificar os estereótipos dos estudantes em relação aos 

estrangeiros de países anglófonos. Partilhando da ideia de Lysardo-Dias (2007), Lippman 

(2008) e Amossy (1991), entendemos estereótipos como representações coletivas que 

determinam as formas de pensar, agir e até mesmo de sentir, do indivíduo – representações 

estas que dependem mais de quem vê do que daquele ou daquilo que é visto. Salientamos que 

a nossa cultura está intimamente ligada a essa representação que construímos sobre o outro. 

Assim, temos como objetivo principal deste estudo investigar que tipo de influência os 

estereótipos sócioculturais exercem na aprendizagem de uma Língua Estrangeira pelos 

educandos.  
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Partimos da hipótese de que, na mente destes estudantes, existem alguns estereótipos 

positivos em relação aos estrangeiros de países de língua inglesa que os motivam a estudar tal 

língua. É possível que tais estereótipos estejam associados à ideia de que viver em um país de 

língua inglesa os auxiliará a aprender mais facilmente esta língua, a fazer amigos sem 

dificuldades, a conseguir um bom emprego, a ter estabilidade econômica, uma alta renda 

financeira, enfim, uma excelente qualidade de vida, supervalorizando a cultura do estrangeiro 

em detrimento à sua própria cultura, e tudo o que ela representa. Desta maneira, entender 

como o estudante vê o estrangeiro pode auxiliar o professor, em sala de aula, a desconstruir 

estereótipos, ajudando o educando a entender as diferenças culturais entre os países 

anglófonos e o Brasil, e a aprender a língua-alvo interculturalmente consciente do seu papel 

na sociedade e no mundo, valorizando e respeitando a sua própria língua e cultura. 

A narrativa de aprendizagem é um dos instrumentos que contempla tanto ao objetivo 

geral, citado anteriormente, quanto aos objetivos específicos para esta pesquisa que são o de: 

identificar as crenças que perpassam o discurso sobre o outro; perceber e destacar as ideias 

estereotipadas dos estudantes sobre o estrangeiro e analisar a relação entre estereótipos e 

motivação na aprendizagem de Língua Inglesa. Desta forma, foi proposto a cada participante 

elaborar uma narrativa falando de, se fosse sorteado para viajar com a possibilidade de morar 

em algum país de língua inglesa, qual país ele escolheria e por que, abordando, em sua 

narrativa, as diferenças culturais e econômicas entre as pessoas do país de sua escolha em 

relação ao Brasil e as pessoas que aqui vivem. 

 

2.3.2 O questionário. 

 

A utilização de um questionário se deu pela necessidade em elucidar e esclarecer 

alguns dados que não pode ser encontrados na narrativa. Como um dos instrumentos de 

pesquisa, para Ghiglione e Matalon (2001), qualquer erro ou ambiguidade associados à 

construção do questionário levará a conclusões erradas. Assim, é aconselhável que as 

questões sejam reformuladas de modo que sejam perfeitamente entendidas pelo inquirido. 

Contudo, a reformulação está sempre limitada àquilo que se quer analisar em específico. 

Ainda no que diz respeito à construção das questões, segundo o autor, de um modo geral, há 

dois tipos de questões: subjetivas e objetivas. Segundo os autores, as questões objetivas 

podem ter várias formas e permitem uma análise estatística dos dados recolhidos. Já o uso de 
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questões subjetivas obriga à análise de conteúdo, uma tarefa mais trabalhosa do que aquela 

associada às questões fechadas. 

Boyd e Wetfall (1964) consideram o questionário como um conjunto de perguntas, 

que a pessoa lê e responde sem a presença de um entrevistador. Ele pode ser enviado via 

correio, fax, Internet, etc., sendo devolvido, geralmente, pelo correio. Os questionários podem 

ser, de acordo com os autores, de quatro tipos diferentes: a) Estruturado não disfarçado: o 

respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa, e o questionário é padronizado, usando 

principalmente questões fechadas; b) Não estruturado: não disfarçado, neste caso usa-se mais 

questões abertas e o respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa; c) Não estruturado 

disfarçado: usa técnicas projetivas (completar sentenças, etc.) para conseguir as informações, 

sem que o respondente saiba a finalidade da pesquisa.  

A vantagem do uso do questionário em relação às entrevistas é, de acordo com 

Marconi e Lakatos (1996), que este instrumento de pesquisa proporciona economia de custo, 

tempo, viagens, com obtenção de uma amostra maior e não sofre grande influência do 

entrevistador; entretanto, há algumas desvantagens, dentre elas o baixo índice de devolução, a 

grande quantidade de perguntas em branco; dificuldade de conferir a confiabilidade das 

respostas; demora na devolução do questionário e a impossibilidade do respondente tirar 

dúvidas sobre as questões, o que pode levar a respostas equivocadas. Os autores salientam que 

pré-testes devem ser realizados com o questionário numa versão quase definitiva, com capa e 

formatação já em seu estado final. Este teste foi de extrema importância, pois seu objetivo era 

ter uma análise de dois sujeitos que não fazem parte do estudo, entretanto, as suas 

considerações aperfeiçoaram o instrumento de coleta de dados da pesquisa. 

Para esta pesquisa, além da narrativa, optou-se também pela construção de um 

questionário com perguntas objetivas e subjetivas, com a finalidade de esclarecer dúvidas 

surgidas após a aplicação da narrativa. Para atender aos objetivos desse estudo, além de 

solicitada aos informantes uma narrativa, com um elemento motivador, foi entregue aos 

participantes um questionário previamente elaborado – com base nas leituras realizadas – 

contendo dez perguntas, sendo elas assim distribuídas: 

 Os estereótipos (perguntas de 1 a 3); 

 A representação que o estudante tem do outro (perguntas de 4 a 6); 

 A consciência de outros discursos no seu próprio discurso (pergunta de número 7); 

 A importância de se trabalhar a interculturalidade em sala de aula (perguntas de 8 a 10). 

(Vide Apêndice C) 
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Antes de passar para o próximo item, é necessário fazer uma ressalva de fundamental 

importância. Diz respeito às dificuldades encontradas para a aplicação dos instrumentos de 

pesquisa relatadas anteriormente, as quais incluíram desde as greves das instituições públicas 

de ensino, até as dificuldades impostas por algumas instituições de ensino particular, o que 

tornou o período de realização da pesquisa de campo maior que o previsto no cronograma. 

 

2.4 As instituições de ensino. 

 

Tínhamos a intenção de aplicar os questionários e solicitar a elaboração das 

narrativas em escolas com um quadro de estudantes maior, entretanto, devido à greve dos 

militares, ocorrida no início do primeiro bimestre letivo, a possibilidade de encerramento da 

primeira unidade nas instituições de ensino pública e a deflagração da greve dos professores 

estaduais no início do mês de abril, a coleta de dados na instituição que foi escolhida 

inicialmente tornou-se inviável. Aguardamos, esperançosos, o fim da greve. Entretanto, após 

70 dias de greve, e com a incerteza do retorno às aulas das escolas da rede estadual, vimos a 

possibilidade de aplicar o estudo em uma instituição estadual que não aderiu à greve e se 

dispôs a colaborar com a pesquisa, no final de junho de 2012.  

Com a finalidade de atender aos objetivos da pesquisa e cumprir com os prazos 

estipulados pelo programa, foram escolhidas duas instituições de ensino situadas na cidade de 

Vitória da Conquista – BA, sendo elas uma pública e uma instituição privada. Essas 

instituições foram escolhidas por serem de grande porte e por atenderem estudantes do sexto 

ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Respeitando ao anonimato dos 

informantes e das instituições nas quais foi realizada a pesquisa, conforme exigido pela 

comunidade científica, a instituição pública pesquisada foi denominada Escola A, e a 

particular, Escola B. 

A Escola A foi criada através do Decreto n° 525, de 23 de dezembro de 2005, numa 

parceria firmada entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Estadual de Educação. 

Seu primeiro dia de aula foi em 06 de fevereiro de 2006, oferecendo aulas do sexto ano do 

Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. Fica localizada na Avenida Brasília, em um 

bairro periférico da cidade de Vitória da Conquista. Obteve o melhor Índice de 

Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB) dentre os colégios de Vitória da Conquista, 

com resultado que em 2007 ultrapassou as próprias projeções para o ano 2021 que será de 4,6. 

Foi criada mediante autorização de nº 9833, publicada no Diário Oficial de 21 de fevereiro de 
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2006. De acordo com o decreto de criação, o objetivo primordial da instituição seria o de 

proporcionar a instrução aos filhos de policiais militares e civis, servidores públicos federais, 

estaduais e municipais, em consonância com os programas do Ministério de Educação. 

Funciona regularmente em três turnos: matutino, vespertino e noturno em sistema de 

externato, desenvolvendo um ensino que é ministrado gratuitamente, para estudantes que 

abrangem faixas etárias diferenciadas e, de acordo com o Projeto Político e Pedagógico da 

instituição, compatíveis para cada série. 

A Escola B fica situada no centro da cidade de Vitória da Conquista. Foi criada em 

1997, inicialmente com a finalidade de preparar estudantes para vestibular. Atualmente, 

funciona do sexto ano do ensino fundamental ao pré-vestibular. Segundo a instituição, ela 

ostenta talvez a mais experiente e criativa equipe técnica da cidade, com nomes 

reconhecidamente capazes na área educacional, que têm procurado não apenas abrir caminhos 

novos, mas atender ao aluno em suas reais lacunas de aprendizagem. Salientam o trabalho 

feito na área emocional, acreditando que este tipo de acompanhamento eleva a auto-estima do 

estudante e concorre para a melhoria do nível de aprendizagem. 

 

2.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Na pesquisa de campo, via de regra, é preciso obter autorização para realizar a coleta 

de dados. Desta forma, mantivemos contato com as diretoras e coordenadoras pedagógicas 

das instituições de ensino com a finalidade de obtermos permissão para aplicar a narrativa e o 

questionário nas turmas de nono ano do ensino fundamental. As diretoras e coordenadoras 

autorizaram a aplicação e sugeriram que ampliássemos o número de participantes, que 

inicialmente era de 15, para 20 informantes de cada instituição de ensino.  A sugestão foi 

acatada, permitindo uma possibilidade de análise de um número mais abrangente de narrativas 

e questionários.  

A primeira aplicação do questionário-piloto ocorreu em junho de 2012. Importante 

salientar, aqui, que as turmas pesquisadas e os participantes foram escolhidos aleatoriamente, 

de acordo com as possibilidades e as condições da instituição pesquisada. Após a aplicação e 

uma avaliação parcial das narrativas e após conversar com as diretoras e coordenadoras das 

escolas pesquisadas, sentimos a necessidade de remodelarmos algumas questões que não 

poderiam ser compreendidas e outras que não estavam bem formuladas e, portanto, não 

forneciam dados relevantes para a pesquisa.  
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Após as alterações e reformulação, em que foram modificados determinados 

enunciados e a ordem das questões, chegamos à versão final de nosso questionário. Por 

sugestão da coordenadora de uma das instituições pesquisadas, e para aguardar a conclusão da 

terceira unidade do período letivo pelos professores, fizemos a aplicação da versão definitiva 

do questionário em final de julho e início de agosto de 2012.  

No primeiro momento da pesquisa, com o receio de não recebermos a quantidade de 

narrativas que considerávamos ideal para a análise dos dados, entregamos 25 propostas de 

narrativa para os estudantes da Escola A, das quais foram devolvidas 22. Na Escola B, devido 

à quantidade total de 20 participantes em cada sala de aula, foram entregues somente 20 

propostas de narrativa, e 18 foram devolvidas, perfazendo um total de 45 propostas de 

narrativa entregues e 40 devolvidas. Após entregarem as narrativas, foi solicitado a cada 

participante responder ao questionário que foi detalhado anteriormente.  Dos 40 questionários 

entregues, divididos em 22 para os estudantes da Escola A e 18 da Escola B, todos os 40 

foram preenchidos e devolvidos. Resolvemos então concluir a aplicação das propostas de 

narrativa e dos questionários, por julgarmos já ter número suficiente para a análise. Iniciamos 

então a fase da descrição e interpretação dos dados, que trataremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE DADOS 

 

3.1 Perfil dos participantes da pesquisa. 

 

Antes de elaborar a narrativa, foi esclarecido, para cada participante, por intermédio 

de um pequeno texto, o título, a natureza e as etapas da pesquisa, quem estava realizando a 

pesquisa, o programa de pós-graduação e a instituição de ensino na qual o pesquisador está 

matriculado e vinculado. Foi solicitado aos participantes da pesquisa que respondessem 

algumas perguntas relacionadas à idade, sexo, e se já estudaram em algum curso de línguas 

estrangeiras. Todas as perguntas estavam localizadas na parte superior da proposta de 

elaboração da narrativa. Apresentarei, a seguir, os resultados, por meio de gráficos, sobre o 

perfil dos participantes da pesquisa de cada instituição de ensino e, logo após, farei o 

cruzamento dos dados coletados, com o objetivo de relatar, de forma clara, o tipo de público 

que participou da pesquisa. 

O grupo da Escola A para o qual foram aplicados os instrumentos de pesquisa é 

constituído de 12 informantes (55%) do sexo masculino e 10 (45%), do sexo feminino, 

perfazendo um total de 22 estudantes que participaram da pesquisa, como mostra o gráfico 1 

abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo da Escola B, ao contrário do gráfico 1,  é composto por 8 informantes (44%) 

do sexo masculino e 10 (56%) do sexo feminino, perfazendo um total de 18 estudantes que 

participaram da pesquisa, como mostra o gráfico 2 abaixo. 
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Os gráficos 1 e 2 mostram que mais de 50% dos participantes da Escola A eram do 

sexo masculino, enquanto que mais de 50% dos participantes da Escola B, do sexo feminino. 

Cruzando os dados dos dois gráficos acima, podemos perceber que, do total dos participantes, 

20 deles (50%) eram do sexo masculino e 20 (50%) do sexo feminino, como mostra o gráfico 

3 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à idade dos participantes da Escola A, 7 deles (32%) tinham entre 12 e 

13 anos de idade, 13 (59%) entre 14 e 15 anos, e 2 (9%) 16 anos ou mais, de acordo com o 

gráfico 4. 
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A idade dos participantes da Escola B não se diferencia muito dos da Escola A. 5 

deles (28%) tinham idade entre 12 e 13 anos, 12 (67%) entre 14 e 15 anos, e 1 (5%) 16 anos 

ou mais, como exposto no gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os gráficos 4 e 5 indicam que mais da metade (60%) dos alunos das duas instituições 

pesquisadas tem idade entre 14 e 15 anos, como podemos visualizar no gráfico 6, quando 

cruzamos os dados dos dois gráficos anteriores. Essa faixa etária talvez possa ser explicada 

pelo fato de o estudo, nas duas instituições, ser conduzido no turno matutino, onde a faixa 

etária dos educandos matriculados neste período, via de regra, é menor do que daqueles que 

estudam nos turnos vespertino e noturno. 
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A intenção de se adicionar a pergunta se o participante já frequentou inglês em um 

curso de idiomas foi motivada pelo fato de essa informação poder influenciar na escolha do 

país de língua inglesa na narrativa do informante, bem como a sua abordagem sobre as 

diferenças culturais e econômicas do país escolhido em relação ao Brasil. O gráfico 7 mostra 

a quantidade de participantes da Escola A que já estudou inglês em algum curso de idiomas. 

Segundo o gráfico, 7 estudantes (32%) já cursaram inglês em algum curso de idiomas, 

enquanto que 15 deles (68%) nunca estudaram inglês em um curso de línguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 8, apresentamos que a quantidade de participantes da Escola B que já 

estudaram inglês em algum curso de idiomas foi o mesmo em relação aos da Escola A. 

Entretanto, a porcentagem aqui apresentada será maior pela quantidade inferior de 

informantes desta instituição que participaram da pesquisa. Assim, temos 7 estudantes da 

32%

68%

Gráfico 7 - Participantes da Escola A que já estudaram inglês em 
algum curso de línguas

Sim Não
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Escola B (39%) que já estudaram inglês em algum curso de idiomas, enquanto que 11 deles 

(61%) nunca estudaram inglês em um curso de línguas, como mostra o gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A comparação entre os dados dos gráficos 7 e 8 mostra um rompimento da crença de 

que grande parte dos educandos de escolas particulares teriam maiores possibilidades de 

estudar em um curso de inglês, e os estudantes de escola pública, pouca ou quase nenhuma 

condição financeira para fazer o mesmo. Cruzando os dados, apresentamos o gráfico 9, o qual 

mostra  que 14 participantes da pesquisa (35%) já estudaram inglês em algum curso de 

idiomas, enquanto que 26 deles (65%) nunca tiveram essa oportunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste total dos informantes que já estudaram inglês em algum curso de idiomas, 

apresentamos a tabela abaixo que mostra quantos deles são do sexo masculino, e quantos são 

do sexo feminino. 

 

39%

61%

Gráfico 8 - Participantes da Escola B que já estudaram inglês em 
algum curso de línguas

Sim Não

35%

65%

Gráfico 9 - Quantidade de participantes que já estudaram inglês 

em algum curso de lìnguas.

Sim Não
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Tabela 1- Sexo dos informantes que já estudaram inglês em algum curso de idiomas. 

Sexo Quantidade Porcentagem 

Masculino 9 64% 

Feminino 5 36% 

Total 14 100% 

 

A tabela 1 acima mostra que a maioria daqueles que já estudaram inglês em algum 

curso de línguas são do sexo masculino. Entretanto, seria taxativo dizer que as pessoas do 

sexo masculino, em Vitória da Conquista, estariam mais interessadas em aprender a língua 

inglesa do que as do sexo feminino, visto que este não é um estudo tão abrangente que 

permite formular tal afirmativa.  

Após a apresentação do perfil dos estudantes que participaram da pesquisa, 

passaremos para o próximo tópico, o qual denominamos análise descritiva do conteúdo da 

proposta de narrativas. 

 

3.2 Análise descritiva do conteúdo das propostas de narrativa. 

 

Como exposto anteriormente, após responder às questões referentes ao perfil dos 

participantes, cada um deles deveria elaborar uma narrativa falando de, se fosse sorteado para 

viajar com a possibilidade de morar em algum país anglófono, qual ele escolheria e por que, 

abordando, em sua narrativa, as diferenças culturais e econômicas entre as pessoas do país de 

sua escolha e aquelas que vivem aqui, no Brasil. 

A produção do texto narrativo, como explicita Souza (2006), exige do narrador a 

capacidade de manusear uma língua para escolher e ordenar as palavras para que eles 

exponham sua sensibilidade, suas experiências e a representação de sua identidade.  

Marquesin e Passos (2009) entendem que parte da dificuldade para escrever uma narrativa 

consiste em encontrar formas de entender e de descrever a complexidade das relações que 

existem entre as histórias que se contam continuamente, uma e outra vez. As autoras 

salientam que, quando recontamos as histórias tal como elas se refletem em nossas 

experiências posteriores, elas misturam-se com o tempo e com outras histórias e envolvem-se 

com o novo. 

A finalidade em propor aos participantes da pesquisa a elaboração de uma narrativa 

consiste em compreender como o participante da pesquisa vê o estrangeiro de países 

anglófonos, qual a sua perspectiva e os seus sentimentos em relação ao seu país de origem, e 
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de que maneira as representações estereotipadas aparecem em seu discurso. Os textos 

originais foram digitados do mesmo modo como foram redigidos, e podem ser consultados no 

anexo II.  

Ao utilizar a narrativa como um dos instrumentos para a coleta de dados, permite-se 

investigar aquilo que os participantes conhecem ou acreditam por intermédio de suas próprias 

palavras. Entretanto, como já mencionado no título, a análise descritiva feita aqui será a do 

conteúdo das propostas de narrativa, visto que em nenhum momento da pesquisa foi 

explanado aos participantes o que seria uma narrativa, quais as suas características, nem como 

ela deveria ser feita. Isso significa que consideraremos tanto aqueles textos que tenham uma 

estrutura de narrativa quanto os menores por entendermos que até mesmo as frases curtas 

permitem uma análise de alguns estereótipos retomados pelos participantes da pesquisa. 

Entendemos que, tendo por base a proposta de elaboração do texto narrativo, todos os textos 

coletados refletem as crenças dos informantes sobre o estrangeiro de países anglófonos. Nossa 

intenção também foi verificar se haveria coincidências ou diferenças dos estereótipos sobre o 

estrangeiro de países anglófonos em relação ao do brasileiro, informações novas ou 

contradições. Desta forma, utilizaremos a nomenclatura N1EA (Narrativa 1 da Escola A) para 

o conteúdo da primeira proposta de narrativa recolhida da escola pública, N1EB  (Narrativa 1 

da Escola B) para o conteúdo da primeira proposta de narrativa recolhida da escola particular 

abordada, e assim por diante. 

Considerar todos os textos produzidos pelos informantes traz a possibilidade de 

ampliar nossa perspectiva de análise e aprofundar nosso conhecimento sobre o que os mesmos 

realmente pensam a respeito do estrangeiro de países anglófonos e qual o seu discurso em 

relação a esses estrangeiros e aos brasileiros. É importante salientar que todas as narrativas 

foram digitadas da mesma maneira como foram escritas. 

 

3.2.1 Minhas escolhas, minhas crenças. 

 

De acordo com os dados coletados com a proposta das narrativas, foi possível 

observar que os países anglófonos escolhidos pela maioria dos participantes para morar foram 

os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá. A título de ilustração, apresentaremos os gráficos 

10 e 11 a seguir, com a porcentagem dos países escolhidos pelos participantes de cada 

instituição de ensino. 
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De acordo com o gráfico 10, a maioria dos educandos da escola pública pesquisada, 

se fosse sorteado para morar em um país anglófono, escolheria os Estados Unidos. Essa 

escolha está atrelada às crenças de que há, neste país, uma economia estável, os indicadores 

socioeconômicos são muito bons, as pessoas são mais educadas, mais inteligentes e 

estudiosas, há um desenvolvimento tecnológico maior, menos corrupção e mais segurança, 

além de uma maior possibilidade em estudar, conseguir um bom emprego e ter uma melhor 

qualidade de vida. Entretanto, o gráfico 11 ilustra que, ao contrário dos participantes da escola 

pública, o país escolhido pela maioria dos educandos da instituição de ensino particular, se 

fosse sorteado para morar em um país anglófono, foi a Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa escolha de grande parcela dos participantes da escola particular em morar na 

Inglaterra também está relacionada às crenças de que há, neste país, uma economia estável, 

50%

14%

18%

18%

Gráfico 10 - País escolhido pelos participantes da Escola A

Estados Unidos Inglaterra Canadá Outros

32%

58%

0%
10%

Gráfico 11 - País escolhido pelos participantes da Escola B

Estados Unidos Inglaterra Canadá Outros
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menos corrupção, uma maior diversidade étnica, as pessoas são mais educadas, além de uma 

maior possibilidade do educando em estudar, conseguir um bom emprego e ter uma melhor 

qualidade de vida.  

De acordo com Hunter (1997), a associação do inglês com os Estados Unidos e a 

Inglaterra aponta em uma única direção: décadas de tradição da Linguística Aplicada, a teoria 

e a prática da pedagogia do ensino de Inglês, os fundamentos filosóficos de toda a indústria 

mundial de produção de materiais para ensino de inglês como segunda língua e ensino de 

inglês como língua estrangeira, o poder político, econômico e tecnológico dos dois 

tradicionais monoglotas países de língua inglesa, a existência das quase-diplomáticas 

organizações como o Conselho Britânico e dos Estados Unidos, todos dizem que o inglês, 

pelo menos o correto, o autêntico, realmente pertence aos nativos, ou seja, à Inglaterra e aos 

Estados Unidos e, talvez, àqueles que também designam-se como co-proprietários. 

Comparando o percentual dos gráficos 10 e 11, a porcentagem geral da escolha dos 

países anglófonos pelos participantes em morar foram os Estados Unidos e a Inglaterra, como 

mostra o gráfico 12 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha da maioria dos participantes da pesquisa em ir para os Estados Unidos ou 

Inglaterra também pode estar ligado à crença de que, como explana Hunter (1997), os falantes 

nativos são considerados uma autoridade maior no que se refere à língua estudada, e suas 

instituições mais confiáveis do que os falantes não-nativos, independentemente da idade e 

exposição à língua.  

 

41%

34%

10%

15%

Gráfico 12 - Países escolhidos pelo total dos participantes 
da pesquisa.

Estados Unidos Inglaterra Canadá Outros
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3.2.2 “Eles são ricos”: a economia como instrumento de poder. 

 

Nas propostas de narrativa recolhidas foi possível perceber também outras crenças 

que auxiliam a criar e, até mesmo, a reforçar alguns estereótipos sobre o estrangeiro de países 

anglófonos. Dentre as crenças, a mais recorrente foi a de que todos os que moram nos países 

hegemônicos ganham bem, como exposto nas seguintes narrativas: 

N2EA 

 

Escolheria os Estados Unidos. [...] As taxas dos indicadores 

socioeconômicos são excelentes, entretanto, isso não significa que seja um 

país perfeito. É um país de primeiro mundo, ou seja, um país desenvolvido, 

tem belas paisagens naturais e uma economia superpotente. 

 

N3EA 

Hollywood pra ficar famoso pois lá é bem mais desenvolvido que o Brasil e 

eu faria filme e ficaria mais famoso que Tom Cruz e aprenderia falar inglês, 

compraria uma mansão e seria feliz. 

 

N6EA 

Eu escolheria a Inglaterra. Primeiro que é um país de língua inglesa e porquê 

sua população tem um nível de escolaridade e de condição financeira melhor 

que o do Brasil. [...] Com renda per capita elevada, o pais tem mais 

condições de crescer, além disso, por conta de seus baixos impostos lá tem a 

possibilidade de poder comprar objetos que aqui no Brasil com a renda que 

eu tenho não poderia comprar tais objetos. 

 

N14EA 

Logo depois que eu soube da notícia que fui sorteado resolvi decidir em que 

país gostaria de morar decidir que iria morar nos Estados Unidos, mas 

também iria ter diferenças culturais e no dia a dia ismo os abitos alimentares, 

a rotina mais intensa, a poluição, menos atividades físicas, teria que conviver 

com pessoas diferentes, com certeza as dificuldades econômicas seriam mais 

difíceis de superar, mas com o trabalho iria superar. 

 

N1EB 

se eu tivesse escolha me mudaria para a Inglaterra, por ser um belo país, com 

a cultura bastante variada, com belos locais para se visitar e que tem uma 

economia estável. 

 

N5EB 

Se eu fosse, eu iria a Inglaterra pois lá é um país de nível melhor do que do 

Brasil, lá eu teria a oportunidade de ter uma renda melhor. [...] 

 

N7EB 

Eu escolheria a Islândia porque eu achei um país como muitas culturas. Nos 

primeiros anos do séc XXI, a Islândia apresentou um dos maiores 

crescimentos economicos de todo o mundo. As diferenças entre as pessoas 

que vivem no Brasil e na Islândia são muitas o indice é muito grande. As 

pessoas de la é mais ricas do que as do Brasil. 

 

N9EB 
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Eu gostaria de ir para os Estados Unidos, por quê é um país de boa 

economia, cidades maravilhosa, como o Brasil, no caso das “cidades 

maravilhosas”, pois a economia do Brasil é de dá vergonha. [...] 

 

N11EB 

Eu escolheria a Inglaterra, pois é uma das potências, tem uma cultura 

parecida com a do Brasil. É a terra da Rainha, tem muitas belezas e grandes 

oportunidades de estudo e de emprego. [...] Já economicamente, tem grandes 

riquezas e tem a sua economia estável. 

 

 

N18EB 

Eu moraria nos Estados Unidos porque lá as pessoas ganham melhor, [...] as 

pessoas de lá são bem mais educadas, mas estudiosas, interessantes e ricas. É 

um país de primeiro mundo, onde a economia é estável, há vários pontos 

turísticos e eles recebem bem todos que vão para lá. Já no Brasil as pessoas 

são mal educadas, jogam lixo nas ruas, são menos estudiosas e tem muita 

corrupção aqui. 

 

Todas as narrativas acima citadas apresentam a economia como o fator característico 

que mais influenciou na escolha dos participantes da pesquisa. Possa ser que isso esteja 

relacionado à ideia de que os países hegemônicos (especialmente os Estados Unidos e a 

Inglaterra) detêm o poder econômico sobre os outros países e, por isso, a sua população é rica. 

Este pensamento está em consonância com o de Fiori (1999). Segundo o autor, os Estados 

Unidos arbitram isoladamente o sistema monetário internacional, promovem ativamente a 

abertura e desregulação das economias nacionais e o livre comércio, têm incentivado a 

convergência das políticas macroeconômicas e detêm um poder incontrastável no plano 

industrial, tecnológico, militar, financeiro e cultural.  

Tavares e Fiori (1997) também acreditam que as crises que instabilizaram a 

economia mundial, na década de 70, foram seguidas de dois movimentos de reafirmação da 

hegemonia americana: o primeiro no plano geoeconômico (através da diplomacia do dólar 

forte), e o segundo no plano geopolítico (através da diplomacia das armas).  Esses 

movimentos modificaram profundamente o funcionamento e a hierarquia das relações 

internacionais a partir do começo da década de 1980. Neste ínterim, a Europa se manteve 

como epicentro da competição e do dinamismo do sistema capitalista, que se expande para o 

resto do mundo, sob o comando do seu capital financeiro. Mas, mesmo assim, não se 

compreenderia o sucesso das industrializações tardias européias se não fosse pela sua 

"complementaridade competitiva", com a Inglaterra no manejo do padrão-ouro, no acesso 

livre das suas manufaturas aos mercados ingleses e na forma como a Inglaterra manteve, 

permanentemente, seu "déficit de atenção" estratégico com relação aos seus concorrentes 

europeus. Mas a partir do final do século XX, como salienta Moita Lopes (2008b), os Estados 
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Unidos tomam as rédeas do mundo, na continuação desse grande processo de ocidentalização, 

principalmente com a criação de três instituições econômicas internacionais (o Fundo 

Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio), que 

ajudaram a construir uma economia global, seguindo, quase que, totalmente, os princípios de 

mercado da economia estadunidense. 

Nas narrativas apresentadas, as representações estereotipadas dos países 

hegemônicos estão relacionadas ao seu poder (neste caso, o poder econômico e político), e 

pode ser difundido como verdade. Para Foucault (2010, p.12), a verdade não existe fora do 

poder ou sem poder; ela é produzida graças a múltiplas coerções. Revela ainda que cada 

sociedade tem seu regime de verdade, e que, em nossas sociedades, a "economia política" da 

verdade tem cinco características historicamente importantes: i) a "verdade" é centrada na 

forma do discurso científico e nas instituições que o produzem; ii) está submetida a uma 

constante incitação econômica e política; iii) é objeto, de várias formas, de uma imensa 

difusão e de um imenso consumo (circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja 

extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); 

iv) é produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante de alguns grandes 

aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação); 

v) é objeto de debate político e de confronto social (as lutas "ideológicas"). 

Em uma pesquisa realizada por Viana Júnior (2006) com um grupo de estudantes de 

língua estrangeira, é possível observar como as representações estereotipadas do estrangeiro 

penetram na sala de aula e ali reinstauram as hierarquias e as formas de discriminação. 

Foucault (2010) entende que o poder se dá de maneira difusa, e não necessariamente os que 

exercem o poder têm interesse em exercê−lo, os que têm interesse em exercê−lo, não o 

exercem e o desejo do poder estabelece uma relação ainda singular entre o poder e o interesse. 

Esta relação entre o desejo, o poder e o interesse é ainda pouco conhecida. Complementa que 

é possível que as lutas que se realizam agora e as teorias locais, regionais, descontinuas, que 

estão se elaborando nestas lutas e fazem parte delas, sejam o começo de uma descoberta do 

modo como se exerce o poder. Prado Jr. (1948) defende que, no Brasil, a discriminação entre 

as pessoas não se dá de forma marcante na diferença étnica, como nos Estados Unidos, mas 

pela diferença de dinheiro e poder, ou seja, de posição social. Atrelado ao poder e à ascensão 

econômica, os estereótipos que se formam em relação a estes que detém o poder são, em sua 

grande maioria, os estereótipos positivos, como veremos a seguir. 
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3.2.3 “Eles são mais educados, honestos e bonitos”: o mito do colonizador. 

 

Alguns aspectos relacionados à educação e ao comportamento dos estrangeiros 

desses países hegemônicos também foram retomados e supervalorizados pelos participantes 

da pesquisa, enquanto que o Brasil e a política deste país foram menosprezados, como pode 

ser notado nas narrativas abaixo: 

 

N4EA 

Escolheria Nova York, mais precisamente Long Island. É um país mais 

desenvolvido, até em questões de educação, motoristas dirigem com mais 

precisão e menos irresponsabilidade aonde quer que estejam. [...] As pessoas 

respeitam horário, como um horário de desligar o som nas ruas, enfim, as 

pessoas tem a educação muito rara hoje em dia. 

 

N5EA 

[...]Eu escolheria os E. U. A., porque é muitos mais moderno e tecnológico 

do que o Brasil, e muito, além de ser mais seguro do que o Brasil. Os 

Estados Unidos também tem uma “política limpa”, sem muita corrupção e 

com mais qualidade de vida e desigualdade Sociais. O Brasil não é tão 

diferente dos E. U. A. a  política é limpa, onde os políticos saem com 

dinheiro na cueca, na meia, no sapato, na blusa e se puder até mesmo nos 

órgão vitais. Em fim, os E. U. A é um país onde tudo se encontra, corrupção 

0,0000001%, qualidade de vida 10000000%, é muito bom morar nos E. U. 

A. Mas também é ótimo morar no Brasil, tirando a insegurança social, a 

corrupção, a horrível qualidade de vida e tudo de ruim. 

 

N7EA 

Eu escolheria os Estados Unidos por que apesar de ser um país onde há 

vários artistas, é um país industrializado, e há diferentes tipos de habitantes 

de todos os países. [...] Os habitantes de lá são mais educados, não são como 

os brasileiros, e eles são mais bonitos também (risos). 

 

N12EA 

Estados unidos a espectativa de vida e bem melhor; de estudar é melhor em 

fim, é melhor de viver. Nos estados unidos as pessoas, são educadas, 

inteligentes, gostam de estudar, gostam de trabalhar, não gostam de sujeira, 

ganham bem e as leis são 100% melhores, principalmente as trabalhistas e o 

custo de vida das pessoas são bem mas alto etc. 

 

N22EA 

Eu escolheria os Estados Unidos, pois só de ouvir falar na cidade já dá 

vontade de ir pra lá. Apesar que gosto muito do Brasil, eu amo morar na 

minha Bahia; Mas se eu fosse sorteada escolheria lá. Pois lá acho que as 

pessoas são bem educadas, iriam mim tratar bem acho que iria gostar de 

morar lá sim [...] 

 

N9EB 

Eu gostaria de ir para os Estados Unidos [...] As pessoas que moram lá tem 

mais elegância do que as pessoas do Brasil e também mais condições do que 
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as pessoas que vivem no Brasil. Pois os criadores de várias marcas famosas 

vivem lá, e também lá existe justiça diferente do Brasil. 

 

N15EB 

Eu escolheria o país de Gales pois quero um dia conhecer o Lago Ness, além 

do mais lá as pessoas são mais educadas. 

 

N18EB 

Eu moraria nos Estados Unidos porque lá as pessoas ganham melhor, há 

menos corrupção do que no Brasil, as pessoas de lá são bem mais educadas, 

mais estudiosas, interessantes e ricas. 

 

Essas manifestações estão em consonância com as de Coelho (2000), que aborda a 

alegria de o brasileiro não ser xenófobo e de, no discurso de grande parte dos brasileiros, o 

estrangeiro sempre parecer superior no sentido de ser mais culto, mais civilizado e educado. 

Se estereotipamos o brasileiro por ser malandro, aquele que quer levar vantagem em tudo, o 

nosso próprio contra-discurso estereotipa o estrangeiro como honesto, ingênuo e até mesmo 

superior aos outros. 

Motta, Alcadipani e Bresler (2001) entendem por estrangeirismo a valorização do 

que é estrangeiro, menosprezando o que é brasileiro; ou seja, o brasileiro que não quer se 

identificar com as características atribuídas por ele aos brasileiros sente orgulho de se 

identificar com o estrangeiro e, assim, negar sua brasilidade. Os autores também observam 

que tal fato parece estar presente em grande parte dos brasileiros, chegando ao ponto do 

nacionalista e a defesa do tipicamente brasileiro, em nosso país, serem estereotipados com 

cores de ridículo, a exemplo de Policarpo Quaresma. Uma característica marcante das 

narrativas apresentadas foi a de que enquanto os participantes representavam positivamente os 

estrangeiros de países anglófonos, as características negativas do próprio povo foram 

relatadas em detrimento das características positivas dos estrangeiros. 

Deveria ser evidente que os estereótipos são construtos produzidos por aquele(s) que 

funciona(m) como sendo o(s) Outro(s) para algum grupo, como atesta Possenti (2002). Mas, 

eventualmente, essa relação interdiscursiva é ofuscada ou apagada, e o efeito é a impressão de 

que o estereótipo é universal, que não tem condições históricas de produção, ou, ainda, que 

essas condições não incluem efetivas relações de confronto com uma alteridade.  

Entretanto, as características positivas dos estrangeiros não são retomadas somente 

pelo aluno. Scheyerl (2012) entende que as aproximações entre os povos sempre foram 

movidas por objetivos mercenários, nos quais o outro, desprovido de alma, língua ou cultura, 

só existia para ser submetido à escravidão e ao espírito colonizador, quase sempre 

euroamericano. Complementa que o pensamento descritivo estabeleceu que as culturas 
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ocidentais seriam evoluídas em relação àquelas que não incorporavam seus valores, discurso 

este que ecoava em materiais, abordagens e métodos para o ensino línguas estrangeiras. 

Assim, a autora sintetiza a história dos materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira 

a partir de três posturas ideológicas: a primeira delas, denominada pela autora de “mito do 

colonizador”, os livros didáticos ilustram o mundo ideal das culturas alvo, um mundo branco, 

anglo-saxônico, protestante, com padrões linguísticos rígidos e normatizados e um rigor 

exagerado na pronúncia nativa, visto que o objetivo seria a apropriação de uma nova 

identidade por parte dos alunos. Os professores seriam os porta-vozes dessa “pedagogia da 

assimilação”, veículo de manipulação ideológica das culturas estrangeiras, incentivando o 

aluno a rejeitar a sua própria identidade, e incitando a criar um desejo de ser o outro. 

A segunda postura ideológica, denominada por Scheyerl (2012) de “melting pot”, 

inicia-se ao final dos anos 70, quando os materiais começam a apresentar textos com aspectos 

culturais de algumas partes do globo, confrontando o aprendiz com os exotismos e 

amenidades manifestados pelos falantes da língua alvo. Esta mudança de postura, segundo a 

autora, decorre dos movimentos sociais em prol dos direitos civis das minorias norte-

americanas, entretanto a diversidade entre os povos é tratada apenas como algo interessante, 

sendo o componente cultural expresso, por um lado, através do folclore e da culinária, mas, 

por outro lado, o objetivo continua sendo a valorização da cultura euroamericana. O inglês 

valorizado na abordagem comunicativa continua sendo o dos Estados Unidos e dos países 

hegemônicos. 

A terceira vertente ideológica é denominada pela autora de “mito do consumismo”. 

Com a globalização produzida pelo capitalismo e baseada em uma pedagogia mercantilista 

com o intuito de atingir o consumidor, Scheyerl (2012) nota que, principalmente nos últimos 

anos, vendem-se, nos livros didáticos para o ensino de língua estrangeira, do creme Nívea a 

McLanches com Coca Cola. Também vendem-se imagens de belos e bem sucedidos artistas, 

famílias felizes e harmoniosas, de profissionais ricos, inteligentes e bem sucedidos e todos os 

estereótipos que não mais nós, professores críticos e reflexivos, gostaríamos de difundir.  

Corroboramos com as conclusões da autora, quando emite sua reflexão apresentando 

que urge a necessidade de se desconstruir a estrutura hierárquica de uma educação que 

continua a privilegiar o homem branco, o modo americano e europeu de pensar e saber, não 

obstante o crescimento da educação linguística nos países não-centrais e periféricos, onde 

outras etnias e estilos de vida deveriam ser legitimados nos espaços didáticos. 
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3.2.4 “Há muita corrupção no Brasil”: o discurso do outro ecoando no meu discurso. 

 

Os estereótipos são prevalentes e problemáticos não somente e especialmente em 

conflitos, como aponta Burges (2003), mas sempre quando o outro (neste caso, o estrangeiro) 

é retomado no discurso. Esse discurso sobre o outro não é do próprio sujeito, mas de outros 

discursos produzidos por outros sujeitos, como é possível observar de maneira bem clara nas 

narrativas que seguem: 

 
N1EA 

Um país de Língua Inglesa interessante de se conhecer é o Canadá. Apesar 

de a cultura de um país ser um dos mais importantes requisitos pra atrair 

turistas, meu foco se volta para os dados geográficos. O Canadá possui uma 

população reduzida para o tamanho de seu território, (em 2007) 33 milhões 

de habitantes. Com uma área de 9.970.610 Km² está entre os maiores países 

do mundo. As línguas oficiais desse país são o inglês e o francês, essa última 

falada em menor proporção. O Canadá tem um clima continental frio, o que 

e atrai a esse país, apesar de enfrentar dificuldades para povoar e explorar 

suas áreas geladas. Uma cadeia de montanhas rochosas atravessa o oeste do 

Canadá. Junto com os Estados Unidos, o Canadá apresenta uma economia 

desenvolvida. Possui uma estrutura industrial completa, destacando as 

indústrias mecânica e química. A província de Ontário tem um padrão de 

vida mais elevado, por causa das modernas indústrias que se encontram aí. 

 

N2EA 

Escolheria os Estados Unidos. É um país que mesmo tendo em alguns 

momentos um sentimento xenófobo é bom de se viver. As taxas dos 

indicadores socioeconômicos são excelentes, entretanto, isso não significa 

que seja um país perfeito. É um país de primeiro mundo, ou seja, um país 

desenvolvido, tem belas paisagens naturais e uma economia superpotente. 

Há muitas diferenças culturais entre os Estados Unidos e o Brasil, a primeira 

delas é que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, enquanto o 

Brasil foi colônia de exploração, já fazendo dos Estados Unidos um ponto de 

referência de vivência. [...] 

 

N6EA 

Eu escolheria a Inglaterra. Primeiro que é um país de língua inglesa e porquê 

sua população tem um nível de escolaridade e de condição financeira melhor 

que o do Brasil. Com um clima agradável no meu consentimento, além de 

que grandes astro do rock e muitas bandas e as melhores músicas surgiram 

lá. Por ser um país do Norte, ou seja, industrializado a Inglaterra em 

comparação com o Brasil, tem condições muito melhores. Com renda per 

capita elevada, o pais tem mais condições de crescer, além disso, por conta 

de seus baixos impostos lá tem a possibilidade de poder comprar objetos que 

aqui no Brasil com a renda que eu tenho não poderia comprar tais objetos. A 

Inglaterra também conta com uma linda paisagem que pode encantar a 

muitos por conta de sua beleza. Além ainda de ser governado pela Rainha 

Elizabhet II, por mais que ela seja simplesmente um símbolo ela ainda é por 

muitos considerada um símbolo de mulher imponente e respeitada por todos. 

 

N15EA 
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Iria para a Noruega por ser um dos países que oferecem as melhores 

condições de vida à sua população. A economia de lá é muito grande, o 

alfabetismo é de 100%. As diferenças culturais são bem diferentes, o Brasil 

tem uma grande cultura em si, porém a economia não é a mesma coisa a 

Noruega tem a economia mais ligada é a pesca, e a Noruega é o principal 

produtor de petróleo e gás natural. O turismo da Noruega tem apresentado 

grande crescimento. A maioria dos turista que visita o país vem da 

Alemanha, da Dinamarca, da Suécia do Reino Unido e da Holanda em busca 

das belas paisagens norueguesas, ou para passarem pela experiência de viver 

o sol da meia-noite. 

 

N7EB 

Eu escolheria a Islândia porque eu achei um país como muitas culturas.  Nos 

primeiros anos do séc XXI, a Islândia apresentou um dos maiores 

crescimentos economicos de todo o mundo. As diferenças entre as pessoas 

que vivem no Brasil e na Islândia são muitas o indice é muito grande. As 

pessoas de la é mais ricas do que as do Brasil. 

 

N13EB 

Eu escolheria a Inglaterra pois é um país rico onde não a corrupção, as 

diferenças culturais é que lá tem uma boa qualidade no ensino, lá neva é o 

país da Rainha, é um país que tá cediando as olimpíadas e teve uma ótima 

abertura e tem um alto IDH. 

 

N14EB 

A Inglaterra é um país rico, as diferença culturais é que lá neva e aqui não, é 

o país da Rainha, não a corrupção, tem uma boa qualidade no ensino, tem 

um alto IDH. Um país que esta cediando as olimpíadas, dando um show na 

abertura. 

 

N18EB 

Eu moraria nos Estados Unidos porque lá as pessoas ganham melhor, há 

menos corrupção do que no Brasil, as pessoas de lá são bem mais educadas, 

mas estudiosas, interessantes e ricas. É um país de primeiro mundo, onde a 

economia é estável, há vários pontos turísticos e eles recebem bem todos que 

vão para lá. Já no Brasil as pessoas são mal educadas, jogam lixo nas ruas, 

são menos estudiosas e tem muita corrupção aqui. 

 

O fator sócio-histórico exerce uma grande influência na criação e manutenção de 

algumas dessas representações estereotipadas. Desde a época da colonização, como nota 

Faoro (1976), o Brasil era visto como uma terra a ser explorada, não desenvolvida. Os 

membros da elite nacional eram os defensores dos interesses da metrópole no país, que 

explorara e pretendera dominar a colônia. Para tanto, moldou-a e geriu-a a sua imagem e 

semelhança. Posteriormente, com a Independência, os ranços do regime colonial não se 

extinguiram, mas modernizaram-se. O país continuou a sofrer um processo de europeização, 

trocando, entretanto, Portugal pela Grã-Bretanha. A elite nacional que tinha por guia os 

lusitanos passou a ter os ingleses. O sistema tributário aduaneiro privilegiava a entrada de 

produtos britânicos.  Entretanto, como adverte Faoro (1976), a adoção destes modos de 
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sociedades desenvolvidas, impondo os interesses de uma elite minoritária sobre os interesses 

da população local, não ficaram restritos aos tempos de Brasil Colônia e Império. Caldas 

(1997) argumenta que o nosso processo de industrialização foi realizado para atender à 

mundialização da economia norte-americana, criando padrões de consumo drasticamente 

elevados para uma pequena parcela da população, mantendo a distância entre as camadas 

sociais. 

Como explanado anteriormente, a construção do outro emerge no momento em que 

um eu recupera, no discurso, elementos espalhados e frequentemente lacunares, para 

reconstruí-los em função de um modelo cultural preexistente. Torrecillas (2008) entende que a 

representação do outro vai depender do cálculo interpretativo do eu e de seu conhecimento 

enciclopédico. Todas as narrativas corroboram com as ideias de Moscovici (2004), que vê as 

representações sociais como algo que é resgatado, na mídia, nos lugares públicos, através do 

processo de comunicação que nunca acontece sem alguma transformação. Elas não são 

mirabolantes e sem nexo. Ao contrário, são baseadas em imagens criadas anteriormente e 

perpetuada ao longo dos anos. 

Retomamos e ratificamos as ideias de Bakhtin (1997) com as narrativas expostas. O 

ser humano vive no universo das palavras do outro, e toda a sua vida consiste em conduzir-se 

nesse universo, em reagir às palavras do outro, e tais reações podem variar infinitamente. A 

palavra do outro impõe ao homem a tarefa de compreender esta palavra, e isso representa, de 

acordo com Bakhtin (1997), o fato primário da consciência humana. Assim, podemos dizer 

que todo discurso está permeado pela palavra do outro, pronunciada ou escrita na própria 

língua ou em qualquer outra língua. O autor entende que todas as palavras (os enunciados, as 

produções verbais, assim como a literatura), com a exceção das próprias palavras, são 

palavras do outro. 

Acreditamos que o modo como as palavras do outro ecoam no discurso do eu, de 

uma maneira mais intensa, está intimamente ligado a quanto esse discurso é repetido e 

retomado. Desta forma, não é de se estranhar que os informantes, em suas narrativas, 

retomem tanto o tema corrupção no Brasil e a Inglaterra como a terra da Rainha. Os casos de 

corrupção e o julgamento de políticos corruptos foram bastante retomados pela mídia em 

2012, visto que este também foi um ano de eleições no Brasil; assim como as olimpíadas 

realizadas na Inglaterra e a copa que será realizada no Brasil em 2014. 

Para Souza e Albuquerque (2012), a compreensão que o sujeito tem de si se constitui 

através do olhar e da palavra do outro. Os autores entendem ainda que cada um de nós ocupa 
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um lugar espaço-temporal determinado, e deste lugar único revelamos o nosso modo de ver o 

outro e o mundo físico que nos envolve. Nesta perspectiva de análise, a ênfase está no lugar 

ocupado pelo olhar e pela palavra na constituição do sentido que conferimos à nossa 

experiência de estar no mundo, sentido este atravessado por valores de uma dada época. 

Concluem que, ao observarmos as interações sociais e os enunciados que emergem na vida 

cotidiana, constatamos a nossa necessidade absoluta do outro, visto que nossa individualidade 

não teria existência se o outro não a criasse.  

O que estamos tentando mostrar aqui é como a palavra e o discurso do eu estão 

intimamente relacionados ao poder e ao discurso que o outro detém e exerce em uma 

determinada sociedade. Por isso concordamos com Lysardo-Dias (2007), quando reflete que, 

ao retomar os estereótipos vigentes, a mídia acaba por atualizá-los e difundi-los, dando muitas 

vezes a impressão de que ela é a responsável por tais representações convencionais. Apesar de 

os estereótipos serem o resultado de uma vivência coletivizada através do contato entre os 

indivíduos por meio das interações sociais, não advindo da experiência do indivíduo, mas do 

seu contato com os outros membros da sua coletividade, assim como os livros didáticos, a 

mídia é um dos agentes que tanto atuam na consolidação dos estereótipos quanto pode 

contribuir para uma possível alteração. 

 

3.2.5 “Quero experienciar situações novas”: a curiosidade e o desejo de conhecer o outro. 

 

Analisando todas as propostas de narrativas, pudemos observar que não foi 

encontrado somente representações estereotipadas e discursos de outros ecoando no discurso 

dos sujeitos da pesquisa. Algumas narrativas apresentaram a possibilidade de o sujeito 

experienciar situações novas, atrelada à curiosidade e ao desejo de conhecer outra sociedade, 

outra cultura, outro país, e até mesmo visitar parentes, como pode ser observado nas 

narrativas abaixo: 

 

N9EA 

Eu escolhi os Estados Unidos porque é um país bem desenvolvido em 

relação a vários outro e quero ver como é viver em um país desenvolvido 

diferente do Brasil que um país bem conrropido, mas esta em alta no 

mercado principalmente nos Estados Unidos, quero conhecer todo o pais 

principalmente as praias incluindo o Hawai, Hollywood, o Alaska, New 

York é um luga que eu quero ir primeiro no estatua da Liberdade e em 

Washington ver a Casa Branca e o as Estaros (ilegível) dos presindentes. O 

Brasil diferente desse país, tem pessoas saudáveis tem praias e florestas 

lindas mas com tudo isso eu ainda prefiro ir pra lar fazer tudo o que eu não 



83 

 

 

 

fasso aqui o que tenho aqui como descer de snowboard. Quando voltar quero 

passar provamente pelos lugares que passei para relebrar pois não vou voltar 

la por agora. 

 

N11EA 

Bom, eu iria morar em londes. Por quê? bem porquê eu queria visitar minha 

tia, conhecer um novo mundo, saber novas coisas, abrir novas possibilidades 

e conhecer uma nova cultura. Ou seja no Brasil a mais culturas e religiões 

diferentes, tão diferentes de londres são as religiões e culturas. Eu queria 

saber quais as suas culturas e religiões. Também queria saber quais as rendas 

salarias como elas são tam diferentes do Brasil, saber como são as amizades 

do Brasil e londres e etc. 

 

N17EA 

Eu escolheria a Austrália, pois eu gostaria muito de estudar a evolução dos 

crocodilos australianos para entender como eles conseguem viver na água 

salgada e na água doce, além de conhecer um país lindo, sem muitas 

desigualdades sociais, sem a pobreza estrema que existe no Brasil, com uma 

renda per capia alta e com um bom padrão de vida. Na Austrália eu teria 

novas experiências, conheceria muitos lugares lindos, faria novas amizades e 

conheceria pessoas interessantes, para adquirir um vasta bagagem cultural. 

 

N18EA 

Canadá (Vancouver) Porque meu pai tem um apartamento lá e seria legal 

conhecer pessoas novas e culturas diferentes. 

 

N19EA 

Inglaterra, porque tenho vontade de conhecer culturas, locais mais visitados, 

etc. 

 

N6EB 

Eu escolheria Nova York (E. U. A.), porque lá existem muitos brasileiros de 

intercâmbio cultural. Bom, se mudar para os Estados Unidos seria uma 

mudança cultural e econômica muito significativa, a cultura lá é muito 

diferente da do Brasil, a econômia lá é uma potência e o dia a dia é muito 

diferente. 

 

N8EB 

Se eu fosse sorteado para morar em algum país de Língua Inglesa, escolheria 

a Inglaterra, pois desde que comecei estudar sobre a história da Inglaterra, 

despertou em mim uma curiosidade de conhecer o país. [...] 

 

N12EB 

Eu na verdade não tenho muita afinidade com o inglês, mas escolheria a 

Inglaterra para poder morar porque, acho que é muito interessante e cheios 

de culturas que iria possibilitar uma adaptação mais completa e rico em 

histórias e teria também que me adaptar com a língua que com o tempo creio 

que iria falar fluentemente e a economia da Inglaterra influi muito também, 

pois acho que lá não à muita desigaldade como aqui e também escolheria a 

Suíça pois seu índice de vida melhor, é muito grande e também lá a vida é 

igualitária todos tem os mesmos patamares. 

 

Como explicitado anteriormente, a compreensão do eu como um ser constituído 

pelas palavras do outro, e o papel do eu e do outro como interlocutores de uma relação 
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dialógica, Lévinas (1979) reitera também a necessidade de trazer o outro enquanto  o 

estranho, o diferente, mas que anuncia uma possível expansão de algo novo. Para Nietzsche 

(1985), esse outro, enquanto estranho e indecifrável, já está em nós mesmos presente como 

sinal de todo o estranhamento, anunciando um desdobramento de mim em outros possíveis já 

mostrados anteriormente à descentralização das instâncias psíquicas. Desta forma, não é raro 

ver muitos se deixarem seduzir por esse “outro estrangeiro” diferente de mim. 

O estrangeiro é visto e sentido, de acordo com Simmel (1983), de um lado, como 

alguém absolutamente móvel. Como um sujeito que surge de vez em quando através de cada 

contato específico e, entretanto, singularmente, não se encontra vinculado organicamente a 

nada e a ninguém, nomeadamente, em relação aos estabelecidos parentais, locais e 

profissionais. De outro lado, a expressão para esta constelação de significados encontra-se na 

objetividade do estrangeiro. Porque este não é determinado a partir de uma origem específica 

para os componentes singulares de um social, ou para as tendências unilaterais de um grupo. 

Vai além, faz frente a estes com uma atitude particular "objetiva", que significa não uma 

simples distância e indiferença, mas um fato especial da distância e da proximidade. O autor 

ainda propõe uma aproximação e, ao mesmo tempo, um distanciamento do estrangeiro, visto 

que ele parece próximo, na medida em que o outro da relação se iguala em termos de 

cidadania, ou em termos mais social, em função da profissão, criando laços internos entre as 

partes inter-relacionadas. Por outro lado, parece mais distante, na medida em que esta 

igualdade conecta apenas os dois da relação de forma abstrata e geral, não havendo assim 

laços de pertença. 

A maneira como um estrangeiro é recebido por um novo grupo dependerá de uma 

série de fatores, de acordo com Ménéchal e colaboradores (1999), entre os quais: a percepção 

que o grupo tem de sua utilidade, a imagem que o grupo tem sobre o seu país, as razões e as 

condições de sua inserção no grupo, bem como os privilégios que os membros do grupo estão 

dispostos a repartir. Na sua interação com o grupo, o estrangeiro pode enriquecê-lo por meio 

de um repertório mais diversificado de informações, conhecimentos e competências, mas 

também pode interagir de maneira a elevar o nível de conflitos e choques, pois a sua presença 

não é isenta de ambiguidades, fascínio e riscos. 
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3.3 Dos resultados dos questionários. 

 

Como abordado anteriormente, além da proposta de narrativa, optou-se também pela 

construção de um questionário contendo dez perguntas. São os dados coletados por este 

questionário que serão analisados a partir de agora. Os questionários foram aplicados aos 

mesmos informantes que participaram e se prontificaram a elaborar as narrativas. 

Relembramos que foram 22 alunos da Escola A e 18 alunos da Escola B, perfazendo um total 

de 40 participantes da pesquisa.  

As perguntas de 1 a 3, contidas no questionário, versavam especificamente sobre os 

estereótipos e a abordagem deste tema em sala de aula. Na questão 1, perguntamos aos 

respondentes se os mesmos já ouviram falar sobre estereótipos. Esta pergunta possui 

relevância porque considera o conhecimento prévio do indivíduo sobre determinado tema. O 

conhecimento prévio é concebido, como entende Fontana e Rosseti (2007), como uma 

categoria geral, que compreende o conhecimento linguístico, textual, sociolinguístico, 

pragmático e enciclopédico, entre outros tipos de conhecimentos. 

Dividimos os resultados desta primeira pergunta, de cunho objetivo, em dois 

gráficos, visto que foram duas a instituições pesquisadas. De acordo com o gráfico 13 a 

seguir, 11 participantes da Escola A (50%) não ouviram falar em estereótipos, enquanto 

outros 11 (50%) responderam positivamente a esse questionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na Escola B, dos 18 participantes da pesquisa, 4 deles (22%) já ouviram falar em 

estereótipos, enquanto 14 (78%) responderam negativamente a essa pergunta, como mostra o 

gráfico 14 abaixo. 

 

 

50%50%

Gráfico 13 - Informantes da Escola A que já ouviram falar em 
estereótipos.

Sim Não
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Numa visão centrada na interação, entendendo-se a leitura como processo dialógico, 

conforme a tese de Bakhtin (1997), o leitor pode construir compreensões diferentes das 

contidas no texto e/ou pretendidas pelo autor, a partir de hipóteses e inferências que lhe 

permitem posicionar-se diante do insumo textual. De acordo com Souza (2003, p.97), “o 

leitor, ao construir o sentido do texto, o faz baseando-se em seus valores sociais, seus 

conhecimentos prévios e suas experiências de vida”  

Cruzando os dados dos gráficos 13 e 14, apresentamos o gráfico 15, que mostra o 

total dos participantes que já ouviram falar em estereótipos. De acordo com o gráfico abaixo, 

15 participantes (37%) já ouviram falar em estereótipos, enquanto que 25 deles (63%) nunca 

ouviram falar sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corroboramos com as considerações de Kleiman (2002), quando informa que quanto 

mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto maior a sua exposição a todo tipo de texto, 

mais fácil será sua compreensão, visto que o conhecimento das estruturas textuais e de tipos 

22%

78%

Gráfico 14 - Informantes da Escola B que já ouviram falar em 
estereótipos?

Sim Não

37%

63%

Gráfico 15 - Total dos participantes que já ouviram falar em 
estereótipos.

Sim Não
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de discurso determinará, em grande medida, suas expectativas em relação aos textos, 

expectativas estas que exercem papel considerável na compreensão e no posicionamento 

crítico do sujeito. Do mesmo modo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua 

Estrangeira (BRASIL, 1999) destacam que, para o aluno de Língua Estrangeira, a ausência 

desse conhecimento de mundo pode apresentar grande dificuldade no engajamento discursivo. 

Entretanto, essa dificuldade será diminuída se o assunto já for do conhecimento do aluno. 

O professor, por sua vez, entendido aqui como mediador de textos e conhecimentos 

em sala de aula, exerce um papel de fundamental importância na construção do conhecimento 

enciclopédico do aluno. A utilização em sala de aula de tipos de textos e temas diferentes, 

além de contribuir para o aumento do conhecimento intertextual do aluno, pode mostrar 

claramente que os diferentes tipos de textos e de discursos são usados para diferentes 

propósitos na sociedade. Por isso a segunda pergunta, a qual questiona se algum professor do 

participante da pesquisa já abordou o tema estereótipos em sala de aula, possui relevância. De 

acordo com o gráfico16 abaixo, 8 pessoas (36%) da Escola A responderam sim à essa 

segunda pergunta, enquanto que 14 delas (64%) responderam não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses dados colhidos pelos questionários aplicados na Escola A diferem bastante 

daqueles aplicados na Escola B. De acordo com o gráfico 16 abaixo, somente 1 pessoa (6%) 

respondeu sim à segunda pergunta, enquanto que 17 delas (94%) responderam não. 

 

 

 

 

 

36%

64%

Gráfico 16 - (Escola A) Algum professor seu já abordou o tema 
estereótipos em sala de aula?

Sim Não
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Confrontando os dados dos gráficos 16 e 17, apresentamos o gráfico 18, que expõe o 

total dos participantes que disse que algum professor já abordou o tema estereótipos em sala 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos que, estando o professor de língua inglesa mais consciente sobre os 

estereótipos, e abordando o tema em sala de aula, pode ele preparar-se de forma a poder lidar 

com discursos estereotipados sobre o estrangeiro e exercer, com propriedade e segurança, a 

sua função de desconstrutor de estereótipos e de agente cultural, informando, esclarecendo e 

oferecendo ao aluno subsídios realistas sobre a cultura de ao menos alguns dos vários países 

anglófonos existentes, especialmente daqueles que não fazem parte do grupo dos países 

hegemônicos. A atuação do professor na quebra de tabus e preconceitos pode levar o aluno a 

uma reflexão maior sobre a cultura dos países anglófonos, bem como sobre a própria cultura 

de seu país de origem em comparação à cultura de outros países.   

6%

94%

Gráfico 17 - (Escola B) Algum professor seu já abordou o tema 
estereótipos em sala de aula?

Sim Não

22%

78%

Gráfico 18 - Total dos participantes que disseram que algum 
professor já abordou o tema estereótipos em sala de aula.

Sim Não
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A terceira pergunta do questionário tratava da conceituação de estereótipos. O 

gráfico 19 abaixo mostra que, dos 22 participantes da Escola A, 14 deles (64%) não tinham a 

menor ideia do tema, enquanto que 8 (36%) descreveram o que seriam estereótipos, na 

opinião deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as respostas dos 8 alunos sobre o que seriam estereótipos, 6 deles 

relacionaram o tema ao preconceito. Apresentamos, abaixo, as respostas dadas por esses 

informantes e algumas possibilidades de análise. 

“Generalizar a ideia preconceituosa sobre um determinado tema” 

“São tipos de preconceitos que a sociedade tem contra certos tipos de religião, raça, 

etc.”  

“Preconceitos da sociedade.” 

“É um tipo de preconceito, discriminação, a qualquer tipo de raça, crença, 

nacionalidade.” 

“Um tipo de preconceito.” 

“Preconceitos cometidos antes de conhecer pessoas ou culturas diferentes à nossa.” 

Todas essas conceituações de estereótipos estão em total consonância com as 

considerações de Katz e Braly (1933), Lippman (1922), Oakes, Haslam e Turner (1994), 

Lysardo-Dias (2007) e Fleuri (2006). Esses estudiosos ligam os estereótipos a um padrão de 

preconceito que parece apresentar uma relativa consistência no tempo e espaço. Consideram 

que os estereótipos socioculturais são as representações consensuais pré-concebidas aceitas e 

amplamente partilhadas por membros de um grupo sobre outro grupo, com características 

culturais diferentes das do primeiro grupo. 

As duas outras conceituações de estereótipos apresentadas foram as seguintes: 

 

36%

64%

Gráfico 19 - (Escola A) Na sua opinião, o que seriam estereótipos?

Estereótipos são Não sei
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“São formas que as pessoas tratam um grupo de pessoas ou lugar por 

características muitas vezes mentirosas.” 

“Atribuir determinada característica a todos de um grupo, nacionalidade.” 

 

Essas duas outras conceituações estão mais ligadas às de Lysardo-Dias (2010), 

Lakatos (1995) e Lippmann (1922/2008). Para esses autores, os estereótipos são crenças e 

opiniões sobre características, atributos e comportamentos de membros de vários grupos; 

construções mentais falsas, de conteúdo alógico, que se baseiam em características não 

comprovadas e não demonstradas cientificamente ao categorizar e generalizar. 

Complementam que o estereótipo atua nos processos cognitivos e assume um papel 

fundamental na constituição e percepção do nosso universo afetivo. 

Já na Escola B, dos 18 participantes da pesquisa, somente 2 deles (11%) descreveram 

o que seriam estereótipos, enquanto 16 deles (89%) não tinham a menor ideia do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos, abaixo, as respostas dadas por esses 2 informantes sobre o que seriam 

estereótipos e algumas possibilidades de análise. 

 

“Um exemplo de pessoa que tipo se excede em algo”. 

“Pessoas que podem ser usadas como foco ou como exemplo para algum assunto”. 

 

Acredito que a primeira concepção de estereótipos está relacionada ao seu uso em 

conflitos. Como relatado anteriormente por Burges (2003), que entende que grupos tendem a 

definir-se de acordo com quem são e quem não são, e os “outros”, especialmente os 

“inimigos” ou “adversários”, são muitas vezes vistos de forma muito negativa. Ao adversário, 

11%

89%

Gráfico 20 - (Escola B) Na sua opinião, o que seriam estereótipos?

Estereótipos são Não sei
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espera-se que ele seja agressivo e enganoso, por exemplo, enquanto que as pessoas do mesmo 

grupo são vistas, de forma geral, positivamente. Já na segunda concepção de estereótipo, o 

informante tentou relacionar as representações estereotipadas ao tipo. De acordo com Amossy 

(1991, p.49), o tipo seria um “ser com características essenciais a todos os outros seres da 

mesma natureza”, “um conjunto de traços característicos” em um “modelo ideal” através do 

qual uma categoria humana é definida. 

As perguntas de 4 a 6 versavam sobre a representação que o estudante tem do outro. 

A quarta pergunta, no primeiro momento de cunho objetivo, questiona ao informante se, na 

opinião dele, os estrangeiros de países anglófonos são melhores que os brasileiros. Esta 

pergunta se torna subjetiva a partir do momento que pede ao informante para explicar o 

porquê de sua opinião. Ela é importante porque está relacionada a como o informante vê o 

estrangeiro de países anglófonos em comparação ao povo de seu próprio país. 

De acordo com o gráfico 21 abaixo, 8 informantes da Escola A (36%) disseram que 

os estrangeiros de países anglófonos são melhores que os brasileiros, enquanto que 14 deles 

(64%) negaram essa afirmativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante salientar que, apesar de assinalarem positivamente ou negativamente a 

essa questão, nem todos escreveram o porquê da escolha. Abaixo se encontram as explicações 

daqueles que assinalaram afirmativamente a quarta questão e se prontificaram a explanar a 

sua escolha. Para eles, os estrangeiros de países anglófonos são melhores que os brasileiros 

pelos motivos citados abaixo: 

 

“Porque a maioria deles ou todos são países desenvolvidos e grandes potências 

mundiais” 

36%

64%

Gráfico 21 - (Escola A) As pessoas dos países anglófonos são 
melhores que o brasileiro?

Sim Não
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 “Porque estes países são mais desenvolvidos, além de já existir uma sofisticação 

devido essa ser a língua universal”  

“Sim do ponto de vista de condições financeiras”  

“Porque a língua inglesa é um idioma que admiro muito, e que na minha opinião é 

um idioma fácil de falar” 

 “Pois eles são melhores em tudo, por exemplo, nestas olimpíadas quem está 

ganhando são os países anglófonos” 

“Não que sejam melhores, mas que eles são superiores esles são” 

  “As pessoas de países anglófonos falam a língua de padrão mundial” 

 

O fato de os informantes acima relacionarem a importância dos estrangeiros de 

países anglófonos ao poder econômico, político e militar dos países hegemônicos não é mais 

novidade. Como explanado anteriormente por Fiori (1999), pode ser que isso tenha relação 

com o poder econômico que os países hegemônicos (especialmente os Estados Unidos e a 

Inglaterra) detêm sobre os outros países. Foucault (1981) entende que a noção de repressão é 

totalmente inadequada para dar conta do que existe justamente de produtor no poder. Para o 

estudioso, o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 

não pese só como uma força que diz „não‟, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz 

ao prazer, forma saber, produz discurso. Conclui que deve considerá-lo como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que 

tem por função reprimir. 

Crystal (1997) afirma que muitos imaginam que uma língua adquire o status de 

global por ter uma gramática fácil, um pequeno vocabulário, um grande número de falantes da 

língua, uma grande literatura, cultura ou religião, mas que esses são somente fatos que podem 

motivar a aprendizagem, não o suficiente para que uma língua adquira o status de global. 

Schutz (2006) sugere que o inglês se tornou global por dois motivos: o primeiro foi o poder 

econômico da Inglaterra no século XIX, determinado pela expansão do colonialismo britânico 

e pela Revolução Industrial; a segunda razão foi o poder militar e econômico dos Estados 

Unidos pós-Segunda Grande Guerra, que fez esse país ter uma grande influência econômica e 

cultural em todo o mundo. Crystal (2003, p.5) diz que “sem uma base forte, tanto política 

quanto econômica ou militar, nenhuma língua terá um progresso como meio de comunicação 

internacional”. 
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Os que assinalaram que os estrangeiros de países anglófonos não seriam melhores do 

que os brasileiros, e se prontificaram a explanar o porquê na escolha, emitiram a seguinte 

opinião: 

 

“Porque não existe ninguém melhor do que ninguém no mundo, não existe uma raça 

ou país superior um ao outro” 

“Porque ninguém é melhor que ninguém” 

“Porque ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais” 

 “Porque eu acho que não é porque eles falam inglês que vão ser melhores do que 

alguém” 

“Para nós o inglês é uma língua interessante, e eles também pensam assim do 

português (Brasil)”  

“Pois são todos iguais, apesar de terem a vantagem de falarem a língua mais falada 

do mundo” 

 “Acredito que todos são iguais sem distinção de raça, porém muitos países têm 

preconceito aos estrangeiros, principalmente a pessoas de países sub-desenvolvidos, ou de 

cultura muito diferente” 

“Porque nesses países existem problemas como no Brasil, o que muda é a 

proporção”  

“Não são melhores que os brasileiros” 

“Porque eu acho que os brasileiros foi a primeira língua” 

 

Alguns dos objetivos do ensino fundamental, segundo Brasil (1999), é incentivar os 

educandos a compreender a cidadania como participação social e política, adotando, no dia a 

dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 

exigindo para si o mesmo respeito, conhecendo características fundamentais do Brasil nas 

dimensões sociais, valorizando a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 

ou outras características individuais e sociais. Destarte, é possível observar que, ao se 

posicionarem contra o preconceito e a superioridade de um grupo em relação a outro, 

salientando que cada nação tem problemas específicos, e reconhecendo o papel do Brasil no 

contexto atual, uma parte dos informantes (aproximadamente 07 deles) adquiriu algumas das 

competências exigidas pelos PCNs. 
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O gráfico 22 abaixo expõe a quantidade dos participantes da Escola B que acredita 

serem os estrangeiros de países anglófonos melhores que os brasileiros. Segundo o gráfico, 

dos 18 participantes da pesquisa, 04 deles (22%) concordaram com essa afirmativa, enquanto 

que 14 (78%) disseram não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como na Escola A, nem todos os participantes escreveram o porquê da 

escolha. Abaixo se encontram as explicações daqueles que assinalaram afirmativamente a 

quarta questão e se prontificaram a explanar a sua escolha. Para eles, os estrangeiros de países 

anglófonos são melhores que os brasileiros: 

 

“Porque eles tem mais anos de aprendizagem do que os brasileiros” 

“Porque o país anglófonos tem mais tempo de aprendizagem na língua inglesa” 

“Eu acho provavelmente sim, pois ele tem uma vida melhor” 

“Eles tem mais estudo e mais educação” 

 

As duas primeiras explanações acima comungam da crença de que os estrangeiros de 

países anglófonos terão maiores oportunidades, pois vivem a língua franca, e que falar essa 

língua como nativo é mais vantajoso. Isso porque, como explanado anteriormente por Hunter 

(1997), todos dizem que o inglês, pelo menos o correto, o autêntico, realmente pertence aos 

nativos, ou seja, à Inglaterra e aos Estados Unidos e, talvez, àqueles que também designam-se 

como co-proprietários. Os falantes nativos são considerados uma autoridade maior no que se 

refere à língua estudada, e suas instituições mais confiáveis do que as dos falantes não-

nativos.  

Graddol (2006) entende que é necessário rever os modelos de inglês como língua 

estrangeira com que operamos, visto que a aprendizagem de inglês que era, normalmente, 

22%

78%

Gráfico 22 - (Escola B) As pessoas dos países anglófonos são 
melhores que o brasileiro?

Sim Não
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percebida como um índice emblemático de classe social, passa a ser entendida, em muitas 

partes do mundo, como um dos conhecimentos constitutivos da educação básica. Isso coloca 

em xeque toda a concepção de inglês como língua estrangeira que rege a política de educação 

linguística, em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, acarretando uma série de 

mudanças em relação ao próprio modelo a ser seguido no ensino do inglês global.  

Os participantes da Escola B que assinalaram que os estrangeiros de países 

anglófonos não seriam melhores do que os brasileiros, e se prontificaram a explanar o porquê 

da escolha, emitiram as seguintes opiniões: 

 

“Não porque ninguém é melhor do que ninguém, independente do que seja” 

“Na minha opinião, somos todos iguais, alguns com mais IDH e outros com menos, 

mas somos feitos pelas meias coisas (carne, osso e sangue)” 

 “Todos são iguais, eles podem ter uma vida melhor, ou pior, como ter uma renda, 

educação e etc.” 

“São todos seres humanos, isso não diferencia nada” 

 “Né só porque eles falam inglês eles são melhores do que agente” 

“Porque não importa a língua e sim a educação e até porque o português é muito 

importante também”  

“Pois para eles é comum aquela língua como é comum para nós o português” 

“Porque cada país tem uma língua diferente” 

 “Não é pela questão da língua oficial que o país é melhor que o outro” 

“Eles lá podem achar que falam melhor do que nós, mais eu não acho isso não” 

“Nem todos, depende do desenvolvimento de cada país” 

 

As respostas dos informantes da Escola B não diferem muito daquelas da Escola A. 

Foi possível observar também que uma parte deles (em torno de 08) adquiriu algumas das 

competências exigidas pelos PCNs, (BRASIL, 1999), dentre elas a de se posicionar contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 

de etnia ou outras características individuais e sociais. 

A quinta pergunta questiona se o informante deixaria o Brasil por um país anglófono 

se lhe fosse realmente dada a oportunidade para isso. O gráfico 23 mostra que, do total dos 

informantes da Escola A, 12 deles (55%) responderam sim, 04 (18%) assinalaram não e 06 

(27%) optaram por talvez. 
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Ao ser pedido para explanar o porquê da escolha, o grupo que respondeu 

positivamente ao questionamento se posicionou da seguinte maneira: 

 

“A expectativa de viver é bem melhor” 

“Porque lá é bem melhor em questões de emprego, qualidade de vida e etc.” 

“Porque lá é bem melhor para morar, custo de vida mais baixo” 

“Sim. Porque nesse país eu teria oportunidades que eu não tenho no Brasil” 

“Porque acho que indo para um país anglófono eu teria oportunidade de aprimorar 

meu inglês” 

“Porque tenho a vontade de conhecer um outro país, além de que poderia ter uma 

oportunidade melhor na carreira profissional” 

“Porque eu acredito que lá eu teria mais oportunidades”  

“Porque é bom sair de seu país para conhecer novas pessoas” 

“Claro que sim, conhecer coisas novas, pessoas novas” 

“Pois tenho vontade de morar em outro país” 

“Conhecer um novo lugar de cultura diferentes e costumes, seria bom” 

“Porque eu odeio o Brasil, sem mais” 

 

Ao abordarem características como melhor qualidade de vida, possibilidade de 

adquirirem bons empregos, melhores salários, um maior leque de oportunidades, até mesmo a 

vontade de morar em outro país para conhecer pessoas novas e experienciar cultura e 

costumes diferentes, os informantes da Escola A se deixam seduzir por esse “outro 

estrangeiro”, que perdura através do tempo e do espaço, e desconsidera a situação política e 

econômica atual. Como abordado anteriormente por Souza e Albuquerque (2012), a 

55%

18%

27%

Gráfico 23 - (Escola A) Se fosse dada a oportunidade, você deixaria 

o Brasil?

Sim Não Talvez
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compreensão que o sujeito tem de si se constitui através do olhar e da palavra do outro. Os 

autores entendem ainda que cada um de nós ocupa um lugar espaço-temporal determinado, e 

deste lugar único revelamos o nosso modo de ver o outro e o mundo físico que nos envolve. 

Nesta perspectiva de análise, a ênfase está no lugar ocupado pelo olhar e pela palavra na 

constituição do sentido que conferimos à nossa experiência de estar no mundo, sentido este 

atravessado por valores de uma dada época. Isso não quer dizer que deve ser vedado aos 

informantes possibilidades de conhecer pessoas novas e experienciar cultura e costumes 

diferentes, mas quando esses anseios se afloram de maneira acrítica, tornam-se danosos. 

O que chama a atenção, aqui, é a explanação do último informante acima.  Nele se 

caracteriza o estrangeirismo abordado por Motta, Alcadipani e Bresler (2001), que ligam esse 

termo à valorização do que é estrangeiro, menosprezando o que é brasileiro; ou seja, o 

brasileiro que não quer se identificar com as representações estereotipadas de forma negativa 

atribuídas aos próprios brasileiros sente orgulho de se identificar com o estrangeiro e, assim, 

negar sua brasilidade. Neste caso, nota-se que o discurso do eu está intimamente relacionado 

ao poder que o outro detém e exerce em uma determinada sociedade.  

Os participantes da Escola A que assinalaram não como resposta à quinta questão e 

se prontificaram a escrever o porquê da escolha, deram a seguinte opinião 

 

“Porque é minha terra, meu país, e eu o jamais o deixarei” 

“Pois é o país que eu nasci e tenho orgulho disto” 

“Não, pois eu amo muito o Brasil, nascir aqui e dá qui ninguém mim tira” 

 

A partir desses discursos, é possível perceber, nesses informantes, ao menos neste 

momento, o sentimento de pertença a um grupo.  Como foi colocado anteriormente, 

consideramos o discurso como uma construção social, através da qual os participantes 

constroem a realidade social e a si mesmos. Moita Lopes (1998) aborda que a construção da 

identidade social é vista como estando sempre em processo, pois é dependente da realização 

discursiva em circunstâncias particulares: o significado que os participantes dão a si mesmos e 

aos outros engajados no discurso. 

O grupo que assinalou talvez como resposta à quinta questão, e se prontificou a 

escrever o porquê da escolha, deram a seguinte opinião: 

 

 “O Brasil é um país excelente, entretanto, a economia de outros países são ótimos e 

as oportunidades de emprego qualificado pode ser melhor em outros países” 
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“Pois se fosse por um intercâmbio ou oportunidade de trabalho, deixaria pois 

poderia ganhar experiência e melhorar as condições financeiras” 

 “Porque eu amo o meu país, apesar das diferenças sociais. Mas gostaria de 

conhecer um país com cultura diferente” 

“Seria uma experiência. Se eu realmente gostasse do „novo‟ país, poderia sim deixar 

o Brasil” 

“Porque muitas vezes os pais não deixam” 

 

As duas primeiras explanações também comungam da crença de que, em um país 

anglófono, o informante tem maiores oportunidades de se empregar e receber melhores 

salários. Experienciar situações novas e conhecer pessoas diferentes também foram citados 

pelos informantes da Escola A como explanações para a escolha.  

O gráfico 24 mostra a quantidade dos informantes da Escola B que deixaria o Brasil 

por um país anglófono se lhe fosse realmente dada a oportunidade para isso. Do total dos 

informantes da Escola B, 07 deles (39%) responderam sim, 01 (5%) assinalaram não e 10 

(56%) optaram por talvez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao serem pedidos para explanarem o motivo da escolha, os participantes que 

responderam positivamente ao questionamento se posicionaram da seguinte maneira: 

 

“Porque os países de fora pode oferecer uma vida melhor do que no Brasil, com 

mais oportunidades” 

“Porque temos que conhecer novos países novas coisas entre outros e também vai 

que la eu tivesse alguma boa oportunidade” 

 “Porque eu posso ir, estudar e depois retorna ao Brasil” 

39%

5%

56%

Gráfico 24 - (Escola B) Se fosse dada a oportunidade, você deixaria o 
Brasil?

Sim Não Talvez
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 “Porque eu ia enriquecer meu vocabulário e também seria uma ótima experiência” 

 “Teria a chance de conhecer outros países entre outros” 

“Conheceria novas pessoas”  

“Porque os países ingleses são mais bonito, tem uma política adorável e suas 

comidas deliciosas” 

 

Os informantes da Escola B, assim como os da Escola A, citaram a aquisição de uma 

melhor qualidade de vida, a possibilidade de conseguirem bons empregos, melhores salários, 

um maior leque de oportunidades, até mesmo a vontade de morar em outro país para conhecer 

pessoas novas e experienciar cultura e costumes diferentes como motivos das suas escolhas. 

Chamamos a atenção para a última explanação acima. Nele se caracteriza o estrangeirismo 

abordado por Motta, Alcadipani e Bresler (2001). 

Partilhamos das afirmações de Pennycook (1998), quando expõe que as abordagens 

apolíticas e a-históricas deram origem a concepções de linguagem e comunicação em que não 

há espaço para a discussão de questões sobre poder e desigualdade e das disputas que ocorrem 

sobre o significado, o que levou a uma ênfase excessiva no funcionalismo e na comunicação. 

O autor considera não só as implicações pedagógicas e sociais, mas também políticas dessa 

prática e salienta que, “enquanto o ensino de língua continuar a trivializar-se, recusando-se a 

explorar aspectos políticos e culturais da aprendizagem de língua, ele estará mais vinculado à 

conformação do que a qualquer noção de acesso ao poder” (PENNYCOOK, 1998, p. 30). 

Conclui o seu pensamento dizendo que, mesmo com o acréscimo de outras competências, a 

competência comunicativa não é suficiente para quem se propõe a explorar questões de poder 

e dominação na língua e adverte que, se não explorarmos como o uso da linguagem foi 

historicamente construído em torno das questões de poder e de dominação, ou como a 

linguagem está sempre envolvida em questões de poder, estaremos, uma vez mais, 

desenvolvendo uma prática de ensino que tem mais a ver com conformação do que com 

acesso ao poder. 

A explanação do informante da Escola B que assinalou não como resposta foi 

 

“Porque gosto de morar na Bahia” 

 

Como nos discursos dos informantes da Escola A, também é possível perceber, nesse 

informante o sentimento de pertença e identificação com um grupo. 

Aqueles que marcaram o talvez como resposta emitiram a seguinte opinião: 
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“Alguns países podem dar um futuro melhor” 

“Porque se arrumasse um trabalho melhor, um curso, etc.” 

“Porque a qualidade de vida é bem melhor, as oportunidades” 

“Tenho minha família aqui, mas eu iria se fosse uma boa oportunidade” 

“Depende da oportunidade se for boa” 

“Dependendo do que eu iria fazer lá” 

“Quem sabe não seria um boa forma de melhorar meu currículo e aumentar meu 

entendimento cultural” 

 “Dependeria da minha família” 

 “Porque eu não sei se a condição de vida é melhor do que a do Brasil” 

“Pois, minha família, e a saudade sempre estaria por perto” 

 

A partir dessas explanações, podemos entender que uma parcela desses informantes 

compreende os riscos dessa mudança, citando as possibilidades de tal mudança, fatores que 

marcariam suas vidas a partir daquele momento, crenças, anseios e sentimentos que poderiam 

aflorar com a adaptação ao novo lugar. 

A sexta pergunta do questionário, de cunho subjetivo, indagava aos informantes de, 

caso mudassem do Brasil para um país anglófono, como acreditam que seriam tratados nesse 

lugar. Os informantes da Escola A emitiram a seguinte opinião: 

 

“Em muitos países, os estrangeiros são tratados com sentimento xenófobo, eu 

acredito que uma parte me trataria bem, outra não” 

“Como relatei na narrativa, ocorreria em certas ocasiões ou por certos grupos 

sociais, um sentimento xenófobo” 

“Com xenofobia porque muitos desses países tem aversão a estrangeiro” 

“Mal em conta da xenofobia” 

“Não sei como seria, mas com um certo preconceito, pois os habitantes do Norte 

desenvolvido se acham superiores uns aos outros, acham que somos escravos que só servimos 

para o trabalho” 

“Com um certo tipo de preconceito, até hoje em alguns países existe a xenofobia, 

que é um preconceito contra pessoas de outros países” 

“Talvez eu seria descriminado por algumas pessoas. Porque eu sou de um país que 

ainda está em desenvolvimento”  
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“No começo com um pouco de preconceito por ser estrangeiro, mas logo me 

adaptaria ao modo deles” 

“Acho que eu seria tratado bem, porque eu so extrovertido” 

“Bem. Porque eu já conheço gente que mora lá” 

“Acho que seria tratada muito bem” 

“Bem melhor o povo de lá, são educados, limpos, inteligentes etc.” 

“Eu simplismente mim sentiria muito estranha pois estava convivendo com pessoas 

que não conheço e acredito que iria ser muito bem tratada” 

“Talvez fossemos tratados com menos indiferença, porque teríamos uma cultura 

mais parecida” 

“De forma normal, eu so irei tratado como turista no começo” 

“Por os anglófono tem mais experiência em tratar o brasileiro seria diferente que 

pessoas fala-se diferentes” 

“Depende muito do lugar, pois existem lugares diferentes” 

“Eu acredito que com um pouco de diferença pelo caso de não falar a mesma língua 

que eles” 

“Não sei, talvez com preconceito por falar outra língua ou ser tratada bem” 

“Seria tratado de uma forma desigual” 

“Bom, muitos brasileiros são tratados mal quando chegam nesses país, isso por 

causa que somos para eles pessoas vulgares” 

“Mal, mas mentiria sobre a minha nacionalidade. Porque todo o brasileiro é pobre 

aos olhos estrangeiros” 

 

A partir dessas explanações, é possível observar alguns estereótipos e crenças sobre 

os estrangeiros. Levando em conta as considerações de Lippman (1922), Oakes, Haslam e 

Turner (1994), Lysardo-Dias (2007) e Fleuri (2006), podemos dizer que os estereótipos 

socioculturais são as representações consensuais pré-concebidas, aceitas e amplamente 

partilhadas por membros de um grupo sobre outro grupo, com características culturais 

diferentes das do primeiro grupo. Assim, características como xenofobia, discriminação e 

preconceito foram citados pelo grupo como sentimentos que os estrangeiros de países 

anglófonos teriam em relação aos imigrantes de outras nacionalidades. Amossy (1991) 

complementa a definição de estereótipo afirmando que ele é desvalorizado na medida em que 

é simplista e redutor, herdado de segunda mão e, portanto, não marcado, fixo e contrário ao 

livre exercício da revisão crítica. É possível observar também, nos discursos acima, o “mito 
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do colonizador” citado anteriormente na seção de análise do conteúdo da proposta de 

narrativas. Coelho (2000) nota que, no discurso de grande parte dos brasileiros, o estrangeiro 

sempre parece superior no sentido de ser mais inteligente, culto, civilizado e educado, 

enquanto que os brasileiros são inferiorizados. Kellner (2001) discute como a mídia, pelos 

seus textos, cria formas de dominação ideológica para reiterar as relações de poder vigentes, 

induzindo os indivíduos a identificarem-se com as relações e posições dominantes. 

Os informantes da Escola B tiveram considerações parecidas com as dos informantes 

da Escola A ao responderem a sexta questão. Abaixo se encontram as explanações dos 

informantes da Escola B de, se mudassem do Brasil para um país anglófono, como acreditam 

que seriam tratados nesse lugar. 

 

“Com preconceito pois os países de fora tem uma visão negativa do Brasil” 

“Não muito bem pois são pouco os países que tratem bem pessoas de outros países” 

“No começo ser um pouco difícil pois meu idioma iria atrapalhar um pouco mais 

acho que seria legal” 

“Um pouco diferente, pois seria estranho chegar no país diferente um brasileiro, 

seria um pouco estranho” 

“Muito bem, porque eles tratam bem todo mundo que vai para lá” 

“Acho que seria tratado bem, porque as pessoas lá são muito hospitaleiras.” 

 “Seria tratada de boa forma, como se estivesse em casa ou em qualquer outro 

lugar”  

“Eu esperaria ser bem acolhido, porque quando são eles que vêem para cá, são bem 

tratados. Mas sabemos que a realidade é outra, onde ainda existe sentimento de xenofobia”  

“Muito bem acolhido” 

 “Com companherismo e muito bem acolhido” 

 “Muito bem. Por que eu vou me enturmar com as pessoas e muito mais” 

“Seria tratada de uma ótima forma, pois se eles tivessem no meu lugar eu os trataria 

de uma ótima forma” 

“Com educação. Por que a maioria desses países são de 1º mundo” 

 “Normalmente, a depender das pessoas” 

“Não sei acho que varia de pessoa” 

“Primeiro tenho que fazer uma priagem (sic) pra saber” 

 “Dependendo do país porque alguns países anglófonos tem atitudes racionais (sic) 

por causa da cor” 
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 “Eu acho que seria tratado diferente, pois lá tem mais pessoas de pele clara do que 

de pele escura” 

 

Acima, é possível observar que os informantes da Escola B partilham de alguns 

estereótipos e crenças sobre os estrangeiros já identificados, anteriormente, nos discursos dos 

informantes da Escola A. Dentre eles, os de que seria possível perceber, nos estrangeiros, 

sentimentos de discriminação e preconceito em relação aos imigrantes de outras 

nacionalidades. Entretanto, em grande parte dos discursos acima, foi possível observar 

também o “mito do colonizador”, onde o estrangeiro sempre parece superior no sentido de ser 

hospitaleiro, companheiro, educado e civilizado. Como citado anteriormente por Lakatos 

(1995), os estereótipos são construções mentais falsas, de conteúdo alógico, e estabelecem 

critérios socialmente falsificados que se baseiam em características não comprovadas e não 

demonstradas cientificamente. Também é possível identificar nesses discursos o mundo ideal 

das culturas alvo que se encontram nos livros didáticos, o qual cita Scheyerl (2012), um 

mundo branco, anglo-saxônico e protestante. 

A pergunta de número 7 tratava da influência da mídia na formação de opinião, e a 

consciência do informante de que há outros discursos ecoando no próprio discurso do sujeito. 

O gráfico 25 abaixo ilustra a quantidade de participantes da Escola A que acredita que a mídia 

influencia no modo como as pessoas veem o estrangeiro. Dos 22 participantes da Escola A, 19 

deles (86%) assinalaram sim para essa questão, enquanto que 03 (14%) optaram pelo não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao serem pedidos para explanarem o porquê da escolha, os informantes da Escola A 

que marcaram sim como resposta para essa pergunta emitiram a seguinte opinião: 

86%

14%

Gráfico 25 - (Escola A) Na sua opinião, a mídia influencia no modo 
como as pessoas vêem o estrangeiro?

Sim Não
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“Pois mostram eles como uma raça superior” 

“Porque eles mostram os outros países como fossem uma maravilha, dando 

características positivas ao país” 

“Porque mostra um jeito rico de ser e de viver” 

“Porque pela mídia, fora do Brasil as coisas são perfeitas, uma maravilha” 

“Pois temos a impressão que todos são ricos e felizes, que não tem desigualdades 

socioeconômicas no país”  

“elas podem alterar o modo que são as pessoas la.(bem ou mal)” 

“Quando uma pessoa não tem recursos para conhecer pessoalmente outra cultura, 

essa a conhece pela midia” 

“Sim. A mídia influencia muito em nosso modo de pensar e viver. As pessoas se 

inspiram muito na mídia para formar seus conceitos” 

 “A mídia nos dá noticias e exemplos de como eles vivem” 

“Pois a mídia é a base de tudo é muito influente” 

“Ele pode mostrar sua reação fora de seus países”  

“Pois, muitos filmes desses países só mostram o lado ruim, feio de nossos países” 

 “O Brasil, por exemplo, é muito falado no estrangeiro, mas fala mais o lado ruim 

das mortes, assaltos e etc” 

“Porque geralmente mostram coisas como violência, tráfico e mulheres dos países, 

em especial dos subdesenvolvidos” 

“Faz com que acreditem que os estrangeiros só querem „tomar‟ os empregos deles” 

“Pois podem mostrar os estrangeiros como se estivessem roubando os empregos dos 

nativos ou outras dezenas de coisas” 

 “Pois somos todos iguais” 

“Porque a mídia não presta” 

 

Os informantes acima comungam das considerações de Machado (2006), e têm 

consciência de que a formulação ou o reforço de estereótipos pode ser difundido pela mídia. 

O autor acrescenta ser possível que as novelas com altíssima audiência no exterior sejam 

usadas para reforçar estereótipos pouco louváveis sobre o Brasil, assim como forjar uma 

imagem estereotipada do estrangeiro. A sétima explanação está em consonância com o 

pensamento de Kellner (2001), o qual entende que a própria constituição dos modos de ser e 

viver são, hoje, em grande parte, condicionados pelos padrões e modelos fornecidos pela 
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cultura da mídia, levando-o a considerá-la como hegemônica na atualidade. O que chama a 

atenção, aqui, é a última explanação. Ela parece emitir uma opinião acrítica, estereotipada e 

negativa sobre a mídia. Assim como Lysardo-Dias (2007), entendemos que, ao retomar os 

estereótipos vigentes, a mídia acaba por atualizá-los e difundi-los, dando muitas vezes a 

impressão de que ela é a responsável por tais representações convencionais. Entretanto, 

também partilhamos da opinião de Kellner (2001). O autor compreende que a mídia também 

fornece material para a luta contra os estereótipos e a resistência, constituindo uma das 

principais formas de socialização do mundo contemporâneo. 

Dentre os informantes da Escola A que marcaram não como resposta para a sétima 

questão, somente 1 deles se prontificou em explanar o porquê da escolha. Para ele, a mídia 

não influencia no modo como as pessoas veem o estrangeiro: 

 

 “Por que as mídia influencia a norte americanos e estrangeiros” 

 

É possível que, na opinião desse informante, a mídia influencie na maneira das 

pessoas verem o estrangeiro, mas que essa influência seja mútua e não prejudicial, tanto para 

estrangeiros quanto para nativos. 

O gráfico 26 abaixo mostra a quantidade de informantes da Escola B que acredita 

que a mídia influencia no modo como as pessoas vêem o estrangeiro. Dos 18 participantes da 

Escola B, 14 deles (78%) assinalaram sim para essa questão, enquanto que 4 (22%) optaram 

pelo não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao serem pedidos para explanarem o porquê da escolha, os informantes da Escola B 

que marcaram sim como resposta para essa pergunta, e se prontificaram a responder o porquê 

da escolha, emitiram a seguinte opinião: 

78%

22%

Gráfico 26 - (Escola B) Na sua opinião, a mídia influencia no modo 
como as pessoas vêem o estrangeiro?

Sim Não



106 

 

 

 

 

“Por quê a mídia mostra apenas os povos ricos dos países estrangeiros, não 

mostram a realidade” 

“Por que sempre que passa na TV America. nos sempre ricos e parece que todos são 

iguais mais sei que não é assim” 

“Por quê a mídia mostra mais a riqueza dos outros países.” 

“Porque a mídia cria uma ilusão da verdadeira realidade.” 

“Ela mostra belas paisagens, qualidade de vida enfim coisas e lugares que dá inveja 

em qualquer pessoa.” 

“Eles so falam das pessoas ricas, dos palácios e etc...” 

“A mídia mostra o que lhe da ibope, e isso normalmente são coisas ruins” 

“Porque nem todos países são tão bons quanto a mídia fala.” 

“Muitas emissoras de televisão, mostram na maioria das vezes o lado bom de cada 

país” 

“Ela pode passar o que quiser, e as pessoas vão acreditar, se realmente não 

conhecerem” 

“Dependendo se forem bem ou ruim” 

 “Em novelas, reportagens, mostrando como é bom e ruim dos outros países.” 

 

Assim como os participantes da Escola A, os informantes acima também comungam 

das considerações de Machado (2006), e têm consciência de que a imagem estereotipada do 

estrangeiro pode ser difundida pela mídia, mas que nem sempre ela é verdadeira. Bakhtin 

(1997) considera que o discurso está permeado pela palavra do outro, palavra esta entendida 

como qualquer palavra de qualquer outra pessoa, pronunciada ou escrita na própria língua 

(língua materna), ou em qualquer outra língua, ou seja: qualquer outra palavra que não seja a 

do locutor. Nesse sentido, todas as palavras (os enunciados, as produções verbais, assim como 

a literatura), com a exceção das próprias palavras, são palavras do outro. Os informantes 

partilham das considerações de Moscovici (2004) e têm consciência de que as representações 

sociais se constroem diante de nossos olhos, não somente na mídia, mas em todo o processo 

de comunicação que nunca acontece sem alguma transformação.  

Os informantes da Escola B que marcaram não como resposta para a sétima questão 

e se prontificaram em explanar o porquê da escolha, emitiram a seguinte opinião: 
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“Não porque vai da cabeça de cada um se você tiver uma cabeça feita não é fácil 

você se influênciado” 

“Cada um tem sua opinião” 

“Cada um tem sua opinião, não é uma propaganda que vai mudar (ou não)” 

 

Os informantes acima consideram a reação às palavras do outro e a importância 

dessa reação. Como abordado anteriormente por Bakhtin (1997), o signo é interindividual, 

situa-se fora do locutor, não lhe pertence com exclusividade. Segundo o autor, o ser humano 

vive no universo das palavras do outro, e toda a sua vida consiste em conduzir-se nesse 

universo, em reagir às palavras do outro, e tais reações podem variar infinitamente, a começar 

pela assimilação delas para terminar pela assimilação das riquezas da cultura humana (verbal 

ou outra). Conclui o seu pensamento dizendo que a complexa relação com a palavra do outro, 

em todas as esferas da cultura e da atividade, impregna toda a vida do homem. 

A oitava pergunta, de cunho objetivo, trata da importância de se trabalhar a 

interculturalidade em sala de aula, e questiona aos informantes se os professores deles 

abordam (ou alguma vez já abordaram) as diferenças culturais entre o Brasil e os outros 

países, em especial os países anglófonos. O gráfico 27 abaixo mostra que todos os 22 

informantes da Escola A (100%) assinalaram sim para essa questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpetkin e Alpetkin (1984, apud Lima, 2009) sugerem que os professores de língua 

inglesa devam ensinar a língua levando em consideração as atitudes do inglês como língua 

internacional, e aconselha que estes devam adotar uma estratégia mais interpretativa, na qual 

seja dada ênfase à compreensão intercultural, por meio da comparação e contraste da cultura 

do aprendiz com a cultura da língua-alvo.  

Lima (2009) nota que uma metodologia para ensino de cultura com base somente em 

informação corre o risco de estabelecer estereótipos ao invés de diminuí-los, uma vez que este 

100%

0%

Gráfico 27 - (Escola A) Seus professores abordam/já abordaram as 

diferenças culturais entre o Brasil e os outros países?

Sim Não
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tipo de abordagem não leva em conta as variações culturais. Em consonância com este 

pensamento, Sowden (2007) destaca que um curso com uma abordagem intercultural tem o 

objetivo de sensibilizar os participantes para a observância dos processos culturais envolvidos 

em uma situação numa operação transcultural, criando assim uma consciência cultural crítica.  

O gráfico 28 abaixo mostra que, dos 18 participantes da Escola B que responderam a 

oitava pergunta, 7 deles (39%) assinalaram que seus professores abordam (ou alguma vez já 

abordaram) as diferenças culturais entre o Brasil e os outros países, enquanto que 11 (61%) 

assinalaram não como resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mencionado anteriormente, as normas internacionais sobre ensino e 

aprendizagem de LE, de acordo com Lima (2009), apontam que estudantes de LE podem 

sentir bastante dificuldade em dominá-las sem antes dominar o contexto cultural em que essas 

línguas são exercidas. Entretanto, ensinar o inglês a partir de uma abordagem de ensino 

intercultural não significa ensinar aspectos culturais ou abordar a cultura das duas potências 

que lideram o ensino de inglês como língua estrangeira e segunda língua, que são os Estados 

Unidos e a Inglaterra. Partilhamos das considerações de Candau (2008) e acreditamos que, 

para a promoção de uma educação intercultural, é necessário penetrar no universo de 

preconceitos e discriminações que impregna – muitas vezes com caráter difuso, fluido e sutil 

– todas as relações sociais que configuram os contextos em que vivemos. Promover processos 

de desnaturalização e explicitação da rede de estereótipos e pré-conceitos que povoam nossos 

imaginários individuais e sociais em relação aos diferentes grupos socioculturais é um 

elemento fundamental sem o qual é impossível caminhar. 

39%

61%

Gráfico 28 - (Escola B) Seus professores abordam/já abordaram 
as diferenças culturais entre o Brasil e os outros países?

Sim Não
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A nona pergunta, também de cunho objetivo, questionava aos informantes se, na 

opinião deles, seria interessante os professores abordarem as diferenças culturais entre os 

países anglófonos e o Brasil. Ao abordar um novo conteúdo, como as especificidades culturais 

dos países anglófonos – especialmente aqueles que não fazem parte do grupo de países 

hegemônicos – em relação ao Brasil, a partir de uma abordagem interculturalmente crítica, os 

educandos se sentirão mais conscientes das formas de dominação ideológica e das relações de 

poder que perpassa o processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. O gráfico 

29 abaixo mostra que, do total dos participantes da Escola A, 17 deles (77%) assinalaram sim 

como resposta a essa pergunta, enquanto que 05 (23%) acreditavam que não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausubel (1968) entende que a estrutura cognitiva é formada pelo conteúdo total 

organizado das idéias do indivíduo, em uma área particular do conhecimento. O novo 

conhecimento é apreendido por meio do princípio da assimilação, processo que ocorre quando 

a nova informação, potencialmente significativa, é relacionada e assimilada pela estrutura 

cognitiva do aprendiz.  

O gráfico 30 mostra que, dos 18 participantes da Escola B, 9 deles (50%) acreditam 

que seria interessante se os professores abordassem as diferenças culturais entre os países 

anglófonos e o Brasil em sala de aula, enquanto que os outros 09 (50%) marcaram não como 

opção. 

 

 

 

 

 

77%

23%

Gráfico 29 - (Escola A) Seria interessante se os professores 
abordassem as diferenças culturais entre os países anglófonos e o 

Brasil?

Sim Não
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Para Siqueira (2005), ensinamos uma língua de alcance planetário representada 

fortemente por uma cultura hegemônica, mas que, ao mesmo tempo, corporifica a 

possibilidade singular de abraçar tanto a diversidade linguística quanto cultural de povos do 

mundo inteiro, e os professores de inglês possuem um papel fundamental nesse processo. A 

partir do momento em que problematizarmos as diferenças culturais entre os países 

anglófonos e o Brasil, explorando como o uso da linguagem foi historicamente construído em 

torno das questões de poder e de dominação, ou como a linguagem está sempre envolvida em 

relações de poder, o processo de ensino/aprendizagem da língua estrangeira se converterá em 

um empoderamento do educando. Enquanto processo que emerge das interações sociais, de 

acordo com Guareschi (2008), o empoderamento se desenvolve na medida em que, ao 

problematizarmos a realidade, nos conscientizamos, descobrindo brechas e ideologias; tal 

conscientização nos dá “poder” para transformar as relações sociais de dominação, poder esse 

que leva à liberdade e à libertação.  

A última pergunta da pesquisa questionava aos educandos se eles teriam alguma 

sugestão que levasse os estudantes a conhecerem mais profundamente as culturas de povos de 

outras nações.  O ensino de língua estrangeira, a partir de uma abordagem intercultural, pode 

instigar a curiosidade e o interesse do educando, fazendo com que interaja e participe 

efetivamente das aulas, pois ele encontrará sentido no processo educativo. Dos 22 informantes 

da Escola A, 18 deles sugeriram algumas ações que poderiam levar os educandos a 

conhecerem as culturas de povos de outras nações. Dentre elas, 

 

“fazer intercâmbio” 

“Projetos sobre outras culturas e apresentações e etc.” 

“Pesquisando mais a cultura deles.” 

“Aprender a língua inglesa é o principal” 

50%50%

Gráfico 30 - (Escola B) Seria interessante se os professores abordassem 

as diferenças culturais entre os países anglófonos e o Brasil?

Sim Não
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“Por que será muito importante para o desenvolvimento do aluno. No cotidiano do 

pais.” 

“Que os colégios realizassem uma escurssão  para fora do pais deles” 

 “O modo de vida, as oportunidades que tem lá” 

“Pesquisar, procurar intercâmbios e etc.” 

“excurções” 

“Reservar uma matéria para mostrar culturas de outros países” 

“Promover concursos de intercâmbios, para que possamos entender a suas 

culturas” 

“Caso se interessa no futuro ou quando poder podia ir morar,visitar este pais para 

conhecê-lo melhor”  

“Conhecer um mundo novo para aprender novas coisas” 

“Conhecendo outros países” 

“Sim, mostrar como os povos se comportam” 

“Projetos que envolvessem toda a escola dividindo as turmas em danças, comidas 

típicas, religião, etc.” 

“Documentários de pessoas que foram e conheceram culturas diferentes” 

 

Intercâmbio, excursões, projetos, pesquisas e documentários foram algumas 

possibilidades indicadas pelos informantes da Escola A para entender, de uma maneira mais 

aprofundada, a cultura do outro. Fleuri (2005) acredita que a perspectiva intercultural, 

emergente nos movimentos socioculturais e políticos, reconhece o caráter multidimensional e 

complexo da interação entre sujeitos diferentes, e busca desenvolver concepções e estratégias 

educativas que favoreçam o enfrentamento dos conflitos, na direção de superação das 

estruturas socioculturais geradoras de discriminação, de exclusão ou de sujeição entre grupos 

sociais, buscando a integração entre elas sem anular sua diversidade. 

Dos 18 informantes da Escola 10, somente 6 deles sugeriram ações que poderiam 

levar os educandos a conhecerem as culturas de povos de outras nações. Dentre elas, 

 

“Projetos fazendo explorações desses países” 

“Apresentar mais filmes coisas com as quais possamos interagir” 

“Viajar” 

“Intercâmbio” 

“Mostrando imagens e vídeos retratando os países” 
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“Porque temos que conhecer cada vez mais pois ninguém  sabe tudo” 

 

Os informantes da Escola B também citaram projetos, intercâmbio e a exibição de 

filmes e vídeos como instrumentos que podem auxiliar os educandos a compreenderem 

melhor a si mesmo e aos outros. Nos moldes da sociedade contemporânea, abordar 

estereótipos, em sala de aula, através da perspectiva intercultural, considerando o dialogismo 

bakhtiniano, pode auxiliar os educandos a observarem a ideologia e os interesses que 

perpassam os discursos, a desenvolverem o senso crítico e a formarem opiniões e conceitos 

consistentes sobre temas como representações, estereótipos, discriminação, preconceito, e a 

ideologia nas relações de poder e no discurso sobre o outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como dissemos no início desta pesquisa, a proposta de abordar a influência dos 

estereótipos positivos como um dos elementos da representação social na aprendizagem de 

uma determinada Língua Estrangeira é nova. Isso porque, segundo Moscovici (2004), pessoas 

e grupos criam representações no decurso da comunicação ou da cooperação. Há uma 

carência de pesquisas que promovam uma reflexão sobre como as representações 

estereotipadas sobre os estrangeiros de países anglófonos se encontram no discurso sobre o 

outro. 

Neste sentido, situamos a importância da nossa pesquisa, que visa contribuir com 

informações para professores e profissionais da Lingüística Aplicada sobre a adoção da 

abordagem intercultural crítica em sala de aula, onde os educandos se sentirão mais 

conscientes das estruturas socioculturais geradoras de discriminação, de exclusão ou de 

sujeição entre os diferentes grupos sociais. 

Nossa pesquisa foi conduzida em duas instituições de ensino na cidade de Vitória da 

Conquista. O grupo pesquisado foi composto de quarenta informantes, sendo 22 deles de uma 

escola pública e 18 de uma instituição de ensino particular. O grupo pesquisado foi composto 

por educandos do sexo masculino e feminino pertencentes a uma faixa etária de 12 a 16 anos.  

Na primeira etapa da pesquisa, aplicamos uma proposta de narrativa na qual continha 

questões referentes ao perfil dos participantes e pedia a um deles para elaborar uma narrativa 

falando de, se fosse sorteado para viajar com a possibilidade de morar em algum país 

anglófono, qual ele escolheria e por que, abordando as diferenças culturais e econômicas entre 

as pessoas do país de sua escolha e aquelas que vivem aqui, no Brasil. A segunda etapa da 

pesquisa constituiu da aplicação de um questionário contendo dez perguntas que versavam 

sobre: estereótipos; a representação que o estudante tem do outro; a consciência de outros 

discursos no seu próprio discurso; e a importância de se trabalhar a interculturalidade em sala 

de aula. 

Por meio dos dois instrumentos associados, tínhamos o objetivo de averiguar a 

presença de representações estereotipadas sobre os estrangeiros de países anglófonos, das 

formas de dominação ideológica e das relações de poder no processo de ensino/aprendizagem 

de uma língua estrangeira no discurso sobre o outro. 

Os resultados da pesquisa constataram a existência e a permanência de estereótipos 

sobre os estrangeiros de países anglófonos, especialmente daqueles países que fazem parte do 
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grupo hegemônico, e parece apresentar uma relativa consistência no tempo e no espaço. 

Dentre as crenças identificadas, estão a de que os países hegemônicos possuem uma economia 

estável, os indicadores socioeconômicos são muito bons, as pessoas são mais educadas, mais 

inteligentes, estudiosas e menos corruptas, há um maior desenvolvimento tecnológico e 

segurança. O desejo de estudar em um país anglófono, conseguir um bom emprego e ter uma 

melhor qualidade de vida foi importante para a escolha do país. 

Ao abordarem características como melhor qualidade de vida, possibilidade de 

adquirirem bons empregos, melhores salários, um maior leque de oportunidades, até mesmo a 

vontade de morar em outro país para conhecer pessoas novas e experienciar cultura e 

costumes diferentes, os informantes se deixam seduzir por esse “outro estrangeiro”, que 

perdura através do tempo e do espaço, e desconsidera a situação política e econômica atual. 

Isso não quer dizer que deve ser vedado aos informantes sentimentos de conhecer pessoas 

novas e experienciar cultura e costumes diferentes, mas quando esses anseios se afloram de 

maneira acrítica, tornam-se danosos. 

Os estereótipos citados anteriormente nas narrativas foram, em grande parte, 

confirmados e retomados pelos informantes ao responderem algumas perguntas do 

questionário. Foi notado que os informantes têm um retrato bem definido dos estrangeiros de 

países anglófonos como sendo belos, felizes e harmoniosos, ricos, inteligentes e bem 

sucedidos; estereótipos estes que correspondem, em certa medida, àqueles perpetuados e 

difundidos tanto pela mídia quanto pelos diversos instrumentos de ensino/aprendizagem de 

língua inglesa, e que não mais nós, professores críticos e reflexivos, gostaríamos de difundir. 

Consideramos que, estando o professor de língua inglesa mais consciente sobre os 

estereótipos, e abordando o tema em sala de aula, pode ele preparar-se de forma a poder lidar 

com discursos estereotipados sobre o estrangeiro e exercer, com propriedade e segurança, a 

sua função de desconstrutor de estereótipos e de agente cultural, informando, esclarecendo e 

oferecendo ao aluno subsídios realistas sobre a cultura de ao menos alguns dos vários países 

anglófonos existentes, especialmente daqueles que não fazem parte do grupo dos países 

hegemônicos. A atuação do professor na quebra de tabus e preconceitos pode levar o aluno a 

uma reflexão maior sobre a cultura dos países anglófonos, bem como sobre a própria cultura 

em comparação à cultura de outros países.  

Ao abordar um novo conteúdo, como as especificidades culturais dos países 

anglófonos – especialmente aqueles que não fazem parte do grupo de países hegemônicos – 

em relação ao Brasil, a partir de uma abordagem interculturalmente crítica, os educandos se 
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sentirão mais conscientes das formas de dominação ideológica e das relações de poder que 

perpassa o processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Durante o percurso, percebemos que nosso trabalho pode ser um importante ponto de 

partida para outros estudos. A partir deste, podem ser realizados outras pesquisas, por 

exemplo, que abordem como os estereótipos podem ser desconstruídos em sala de aula a 

partir de uma abordagem de ensino intercultural crítica. Outra possibilidade que pode ser 

posta em prática é confrontar os estereótipos e crenças de informantes antes e depois de um 

intercâmbio, por exemplo, verificando, assim, a validade da hipótese de que os estereótipos 

sobre os estrangeiros de países anglófonos podem ser modificados a partir da convivência 

com o outro e o choque cultural. 

Considerando a realização do trabalho, é importante observar que ele teve alguns 

fatores limitantes. Em função da exiguidade do tempo, não foi possível conduzir um estudo 

mais aprofundado, que acompanhasse o desenvolvimento ou a desconstrução dos estereótipos 

dos alunos sobre os estrangeiros de países anglófonos, a partir de uma abordagem 

intercultural crítica. Outra restrição diz respeito ao tamanho da amostragem, que, no nosso 

caso, foi de quarenta informantes, de uma única cidade no Estado da Bahia. Em virtude da 

reduzida amostragem, foi impossível realizar alguns cruzamentos de informações que 

permitiriam maiores e mais aprofundadas conclusões. Queremos ressaltar, no entanto, que os 

fatores limitantes desta pesquisa, não a invalidam, visto que acreditamos ter contribuído 

significativamente com dados para um campo de ensino da língua em franco 

desenvolvimento, dadas às condições político-econômicas atuais que conferem ao ensino de 

inglês um novo paradigma no cenário do mundo globalizado.  

Neste contexto, é importante que os professores e profissionais da Linguística 

Aplicada tenham consciência de que ainda existem alguns estereótipos sobre os estrangeiros 

de países anglófonos que perduram no tempo e no espaço, mas que entendendo como eles 

estão imbricados no discurso sobre o outro, e conscientes desse processo, estes profissionais 

podem evitar que as representações estereotipadas funcionem como verdadeiras ciladas, 

superando, assim, as estruturas socioculturais geradoras de discriminação, de exclusão ou de 

sujeição. 
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APÊNDICE A – CARTA AO DIRETOR. 

                  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  

                   Departamento de Estudos Linguísticos e Literários  

                   Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
                   Estrada do Bem Querer, km 4, Caixa Postal 95. Vitória da Conquista - BA CEP: 45083-900.  

 

 

 

 

Vitória da Conquista, 11 de julho de 2012 

 

Caro(a) Diretor(a), 

  

 

Meu nome é Antonio Eliseu Lemos Leal Sena, sou mestrando do Programa de Pós-

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, e gostaria de contar com sua colaboração na minha pesquisa intitulada “Estereótipos 

Socioculturais: os estrangeiros de países anglófonos sob o ponto de vista dos educandos 

brasileiros”, sob a orientação do prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. O trabalho tem como 

objetivo principal investigar que tipo de influência os estereótipos socioculturais exercem na 

aprendizagem de uma Língua Estrangeira dos educandos brasileiros, no nosso contexto 

educacional. 

O estudo proposto terá algumas etapas. Inicialmente, escolheremos 20 educandos do 

nono ano (antiga oitava série) para construir uma narrativa abordando características 

socioculturais que os educandos creem ser de países anglófonos. Na segunda etapa, os 

participantes desta pesquisa responderão a um questionário previamente elaborado abordando 

estereótipos e a influência do outro na construção e reconstrução identitária do indivíduo. 

Para tanto, a sua compreensão e auxílio são de extrema relevância no decorrer desta ação.  

Por conta disso, encaminho, em anexo, o modelo da proposta da narrativa e do 

questionário que vão subsidiar a pesquisa. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo 

e-mail:  eliseusena@gmail.com, ou pelo celular (77) 8842-6921. 

Comprometo-me, conforme exigido pela comunidade científica, a manter-me fiel aos 

princípios de respeito ao anonimato dos meus informantes e da instituição na qual realizarei a 

pesquisa, bem como informá-lo(a) sobre os resultados desta pesquisa após sua conclusão. 

 Finalmente, reitero, mais uma vez, a relevância de sua colaboração como diretor(a) 

responsável desta instituição na qual realizarei minha pesquisa, e sem a qual a mesma não 

poderá se efetivar. 

  

  

Desde já, agradeço sua participação. 

  

  

Cordialmente, 

  

 Antonio Eliseu Lemos Leal Sena 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da 

UESB 

Orientador: Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 
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APÊNDICE B – PROPOSTA DE NARRATIVA 

 

NARRATIVA 

 

Caro participante, 

Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e gostaria de contar com a sua 

colaboração para uma pesquisa cujo título é: Estereótipos Socioculturais: os estrangeiros 

de países anglófonos sob o ponto de vista dos educandos brasileiros. Esta pesquisa contará 

de duas (2) etapas, sendo a primeira delas uma narrativa e a segunda, um questionário 

versando sobre estereótipos e aprendizagem de Língua Inglesa. Deste modo, ficaria grato se 

respondesse as perguntas abaixo, nesta nossa primeira etapa da pesquisa. 

 

Nome: (Opcional) _______________________________________________________ 

Idade: ________________________________________________________________ 

Sexo: _________________________________________________________________ 

Série/Ano: __________ 

Tipo de instituição onde estuda: (   ) Pública   (   ) Privada 

Já estudou inglês em algum curso de línguas: (   )  Sim      (   ) Não 

 

Após ter respondido as perguntas acima, faça uma narrativa falando de, se você fosse sorteado 

para viajar com a possibilidade de morar em algum país de Língua Inglesa, qual país você 

escolheria e por quê? Em sua narrativa, aborde as diferenças culturais e econômicas entre as 

pessoas desse país da sua escolha em relação ao Brasil e as pessoas que aqui vivem. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



130 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

 

1. Você já ouviu falar em estereótipos?  

(      ) Sim 

(      ) Não 

  

2.  Algum professor seu já abordou o tema estereótipos em sala de aula? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

3. Na sua opinião, o que seriam estereótipos? 

(      ) Não tenho a menor ideia do que seja isso. 

(      ) Estereótipos seriam (são) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Você acredita que as pessoas dos países anglófonos (países em que as pessoas falam a 

língua inglesa como primeira língua) são melhores que os brasileiros?  

(      ) Sim 

(      ) Não 

Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Se fosse realmente dada a oportunidade de você morar em um país anglófono, Você 

deixaria o Brasil? Por quê? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Talvez 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Se você fosse mudar do Brasil para um país anglófono, como você acredita que seria 

tratado nesse outro país? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Na sua opinião, a mídia influencia no modo de como as pessoas vêem o estrangeiro?  

(      ) Sim 

(      ) Não 

Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Seus professores abordam (ou alguma vez já abordaram) as diferenças culturais entre o 

Brasil e os outros países, em especial os países anglófonos? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

9. Na sua opinião, seria interessante se os professores abordassem as diferenças culturais 

entre os países anglófonos e o Brasil?  

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

10. Você teria alguma sugestão que levasse os estudantes a conhecerem mais 

profundamente as culturas de povos de outras nações? 

 (      ) Não 

 (      ) Sim.  

Qual? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo I - Taxionomia de objetivos para o ensino de línguas. Extraído de LEFFA, V. J. Como 

produzir materiais para o ensino de línguas. In: LEFFA, V. J. (Org.). Produção de Materiais 

de Ensino: teoria e prática. Pelotas: EDUCAT, 2003, p. 20-24. 

Domínio cognitivo 

1 – Conhece o vocabulário relacionado a um determinado tópico 

1.1 – identifica sinônimos 

1.2 – relaciona antônimos 

1.3 – define palavras 

1.4 – nomeia objetos 

1.5 – soletra palavras 

1.6 – deduz o significado de palavras desconhecidas através do contexto 

2 – Compreende a estrutura gramatical 

2.1 – substitui palavras numa frase 

2.2 – transforma frases (interrogação, negação) 

2.3 – identifica anomalias gramaticais 

2.4 – fornece o tempo verbal correto 

2.5 – identifica sentenças completas 

2.6 – identifica sinonímia estrutural 

3 – Aplica regras gramaticais 

3.1 – constrói frases 

3.2 – responde oralmente 

3.3 – responde por escrito 

3.4 – traduz para o português 

3.5 – traduz para a língua estrangeira 

3.6 – apresenta alguém 

3.7 – cumprimenta 

3.8 – atende a um pedido 

4 – Analisa textos escritos 
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4.1 – infere emoção 

4.2 – identifica estereótipos culturais 

4.3 – deduz consequências 

4.4 – descreve personagens 

4.5 – esquematiza enredo 

4.6 – descreve contexto 

4.7 – identifica tema 

4.8 – relaciona informação textual com informação extratextual 

5 – Integra conhecimentos de diferentes áreas 

5.1 – usa mecanismos adequados para iniciar e encerrar turnos de conversação 

5.2 – resume extraindo as ideias principais de um texto 

5.3 – usa o sumário e índice remissivo de um livro para encontrar a informação desejada 

5.4 – escreve um parágrafo bem organizado 

5.5 – completa exercícios de cloze 

5.6 – expressa relações entre partes do texto através de conectores 

5.7 – organiza adequadamente a informação num texto dissertativo 

5.8 – faz o mapa conceitual de um texto 

5.9 – transforma um mapa conceitual em texto 

6 – Julga o valor de material escrito 

6.1 – explica a finalidade de um mecanismo retórico 

6.2 – justifica o uso da linguagem figurada 

6.3 – relaciona estilo com objetivo 

6.4 – identifica níveis de formalidade 

Domínio afetivo 

1 – Aceita diferenças culturais 

1.1 – olha com atenção para fotos 

1.2 – faz perguntas sobre ilustrações 
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1.3 – aponta para detalhes das ilustrações 

1.4 – faz comentários sobre fotos 

2 – Demonstra interesse no tópico 

2.1 – oferece-se como voluntário para responder perguntas 

2.2 – faz atividades além do que é solicitado 

2.3 – traz material extra para a aula 

2.4 – pergunta sobre cursos na comunidade 

2.5 – cumprimenta o professor na LE 

3 – Aprecia obras literárias 

3.1 – tira livros emprestado da biblioteca 

3.2 – lê além do que pede o professor por prazer 

3.3 – discute diferentes autores 

3.4 – elogia algumas obras literárias 

4 – Integra conhecimento da língua em seu plano de vida 

4.1 – justifica a importância de conhecer a língua em sua futura profissão 

4.2 – lê revistas especializadas 

4.3 – busca na Internet tópicos tratados em aula 

5 – Demonstra consistência na prática da língua estrangeira 

5.1 – aproveita todas as oportunidades para praticar a LE 

5.2 – participa de salas de bate-papo na LE na Internet 

5.3 – procura ouvir e ler a LE diariamente 

Domínio psicomotor 

1 – Reconhece vogais na língua estrangeira 

1.1 – discrimina vogais em pares mínimos 

1.2 – identifica a vogal numa sentença 

2 – Sabe a posição dos órgãos da fala para os diferentes fonemas 

2.1 – pronuncia corretamente sequências de fonemas inexistentes na língua materna (slow) 
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2.2 – explica a posição da língua para uma determinada vogal 

2.3 – mostra a posição correta dos lábios 

2.4 – abre a boca corretamente 

3 – Imita sentenças que ouve 

3.1 – repete adequadamente o modelo 

3.2 – executa exercícios simples de expansão 

3.3 – executa substituições em exercícios orais 

4 – Fala naturalmente 

4.1 – pronuncia sentenças em velocidade normal 

4.2 – usa a entonação adequada para perguntas 

4.3 – acentua adequadamente palavras em uma frase 

5 – Fala fluentemente 

5.1 – fala sem hesitação 

5.2 – produz frases no ritmo adequado da língua 

5.3 – usa pausas corretamente 

6 – Ajusta a fala à situação 

6.1 – fala mais rápido quando tem menos tempo 

6.2 – articula as palavras com mais cuidado quando diante de um auditório maior 

7 – Muda a pronúncia 

7.1 – imita sotaques regionais 

7.2 – imita a fala de pessoas famosas 
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Anexo II – Narrativas dos Informantes da Escola A 
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Anexo III – Narrativas dos Informantes da Escola B 
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