
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 

LINGUAGENS 

 

 

 

 

TAINÁ ALMEIDA ALVES MARTINS 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA LIBERTADORA: princípios para superação de estereótipos 

culturais no ensino-aprendizagem de língua inglesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista – BA 

2015  



 

 
 

 

TAINÁ ALMEIDA ALVES MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA LIBERTADORA: princípios para superação de estereótipos 

culturais no ensino-aprendizagem de língua inglesa 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens como requisito parcial e obrigatório para 

obtenção do título de Mestre em Letras pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista – BA 

2015 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte: Elinei Carvalho Santana - CRB 5/1026 

UESB – Campus Vitória da Conquista-BA 

M347p                Martins, Tainá Almeida Alves.       

                                    Prática pedagógica libertadora: princípios para superação de 

                                estereótipos culturais no ensino-aprendizagem de língua 

                                inglesa / Tainá Almeida Alves Martins, 2015. 

                                    208f.: il. ; algumas col. 

                                    Orientador: Diógenes Cândido de Lima.   

                                    Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do 

                                    Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-graduação em Letras: 

         Cultura, Educação e Linguagens, Vitória da Conquista, 2015. 

                                    Inclui referências. 

 

                                1. Língua inglesa – Estudo e ensino. 2. Língua inglesa –  

                            Aspectos ideológicos. I. Lima, Diógenes Cândido de. II. 

                            Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de 

                            Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagem. 

                            III. T.                                                                        

                                                                                    

            CDD: 305.8 

                           

                                                                                              

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu esposo, Thiago Martins, pelo amor e apoio incondicional em todos 

os sonhos que me ajuda a realizar. Aos meus pais, Cleusa e Marcos Ribas e 

Gilmar Alves, por me segurar as mãos durante o caminho me ajudando a 

chegar até aqui. Aos meus irmãos Iulo e Dêyvid pelos anos de convívio, 

pelas alegrias e amor compartilhados. Ao Pai de toda a sabedoria por me 

doar um pouco de Si e, por isso, me tornar capaz de pensar, perguntar, 

conhecer, refletir e agir. A vocês, dedico não só este trabalho, mas todo o 

meu amor. 



 

3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao meu querido orientador, Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima, pela confiança que 

depositou em mim e em meu trabalho; pela autonomia que me outorgou enquanto sujeito de 

minha aprendizagem e pesquisa, sem esquecer contudo de me auxiliar sempre que necessário; 

pela gentileza no trato; por não permitir que a competência profissional o levasse pelos 

caminhos da arrogância, infelizmente tão presente no meio acadêmico e, por isso, agradeço 

pela humildade e generosidade com que trata todos a sua volta e por ser essa pessoa 

lindíssima na qual queremos nos espelhar. Como disse Paulo Freire, ―todo professor deixa a 

sua marca‖, e a sua, sem dúvida, é a humildade. 

 Ao querido Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan, o gentil Rajan, de quem tive a honra de 

ser aluna por um curto período de tempo, e nem por isso menos proveitoso e edificante. Sou 

grata pela atenção e carinho com que sempre me tratou; pelos sorrisos distribuídos e por fazer 

questão de nos cumprimentar sempre que nos encontrávamos em seminários por este Brasil; 

pela maravilhosa oportunidade de provar comida indiana feita por um indiano-brasileiro 

cozinheiro de mão cheia; por aceitar o convite para participar da minha banca e pelas 

contribuições feitas e palavras motivacionais ainda na qualificação; pelo exemplo de 

pesquisador incansável e linguista aplicado crítico que é e, por fim, por todas as produções 

acadêmicas disponibilizadas para que estudantes como eu tivessem a oportunidade de 

aprender e crescer com qualidade. 

 Ao Prof. Dr. Luciano Rodrigues Lima, pelas valiosas contribuições ao meu trabalho 

feitas na qualificação; por ser um professor comprometido com a questão cultural e ideológica 

do ensino de línguas e por militar por um ensino crítico da língua inglesa, somando voz aos 

linguistas aplicados da atualidade que veem na postura política do professor seu 

comprometimento ético em prol da libertação dos alunos. 

 À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), pela concessão da 

bolsa de pós-graduação durante esses dois anos de mestrado. 

 A todos os professores e mestres que tive em minha vida, grandes contribuidores da 

minha escolha profissional e descoberta da minha vocação. Em especial, aos professores do 

Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens pelas provocações suscitadas em sala 

de aula e pelo conhecimento construído em conjunto. Agradeço a todos na pessoa da Prof.ª 

Dr.ª Fernanda Coelho, inspiração para meu vir-a-ser professora acadêmica na organização, no 

planejamento de aula, na metodologia, na didática e no excelente relacionamento com os 

discentes. 



 

4 
 

 Aos meus impagáveis colegas e amigos do mestrado, por todo o companheirismo e 

amizade compartilhados ao longo desses dois anos. Aos queridos amigos Diego Aguiar, Nilva 

Pereira e Fábio Sandes, por quem desenvolvi um imenso carinho e amor. Sou grata pela 

amizade e pelas risadas de cada dia. A minha grande companheira de jornada, Jamille Passos, 

minha Pequenina, por todo o apoio durante o mestrado: pelas inúmeras caronas; pelos sorrisos 

fáceis; pela leveza de alma; pelas hospedagens; pelas mensagens diárias de incentivo que 

trocamos ao longo da escrita desta dissertação e, por fim, por me oferecer sua amizade e amor 

que me fazem tão bem. 

 A minha melhor amiga, Flávia Mota, minha Fah, pela amizade de sempre e sempre; 

pelas incontáveis hospedagens; por todo o suporte físico e emocional, fundamentais para que 

eu chegasse até aqui; pelas inúmeras risadas que demos juntas; pelos choros compartilhados; 

pelos momentos de oração; por tudo o que você representa e é pra mim. Amo muito você. 

 A minha mãe, Cleusa Ribas, minha mamy, por ser essa mulher cuja história de vida e 

superação me impressionam; por ser exemplo nos estudos e me mostrar que nunca é tarde 

para aprender; por ter prosseguido sempre e não ter se deixado abater pelos fracassos da vida; 

por me amar incondicionalmente e por ter sido sempre a minha melhor amiga; por me 

apresentar Deus com sua vida e exemplo; por me apoiar em minhas decisões e se orgulhar dos 

meus êxitos e por me fazer me sentir segura e capaz. ―Na sua entrega, eu recebi. Na sua 

renúncia, eu construí. Na sua proteção, eu me arrisquei...‖ e não chegaria até aqui se não fosse 

por você. 

 Ao meu ―paidrasto‖, Marcos Ribas, pela maturidade em nos assumir como filhos 

sendo ainda tão jovem; por ser meu professor particular e ter me ensinado as continhas de 

dividir e a andar de bicicleta – nunca me esquecerei disso; por me ensinar que o amor é uma 

escolha e que os laços não precisam ser necessariamente de sangue; por me ensinar que o 

conhecimento da vida é tão importante – ou mais – que o acadêmico e por ser meu pai em 

tempo integral, sem folga ou férias. Amo você, papy. 

 Ao meu amado pai, Gilmar Alves, pelo sorriso largo no rosto do qual herdei os traços 

e me orgulho disso; pelo esforço em estar presente mesmo distante – sou grata; por me levar 

em suas aulas ainda criança e me permitir guardar lembranças infantis daquilo que um dia eu 

iria me tornar, por isso posso hoje dizer ―sou professora como o meu pai‖; por ser o meu 

exemplo de menino pobre que estudou, cresceu, se tornou professor, conquistou seu espaço e 

não parou de se aperfeiçoar; por ser a primeira pessoa que conheci a ter um mestrado, um 

doutorado e logo depois se aventurar numa nova graduação; por me amar e saber me fazer 

sentir assim. Te amo muito, pai. 



 

5 
 

Aos meus irmãos, Iulo Almeida e Dêyvid Jacinto, pelas brincadeiras de ―escolinha‖ e 

de ―falar inglês‖, mesmo sem saber uma palavra; pelas boas lembranças que tenho de nós três 

brincando juntos; pelo convívio diário que me ensinou a amar e a odiar ao mesmo tempo – 

coisas que só quem tem irmãos sabe; pelos ensinamentos que recebi pelo simples fato de ter 

irmãos e que bom que foram vocês. Amo muito vocês, pra sempre. 

 A minha avó Otacília Ferreira, minha Dona Croquete, por abrilhantar os meus dias e 

me fazer uma pessoa melhor. Ao meu avô Mário Almeida, pelo incentivo aos estudos e pela 

preocupação que sempre demonstrou comigo. Sei que sou abençoada por tê-los comigo desde 

sempre. Amo vocês. 

Aos tios, tias, primos e primas, por serem família e estarem sempre à disposição para 

acompanhar e ajudar no que eu precisar. Amo vocês mais do que sei expressar. 

 Ao amor da minha vida, Thiago Martins, o homem mais incrível que eu já conheci, 

por ser essa rocha firme em quem eu posso apoiar sempre que meus braços desfalecerem; por 

me tratar com todo amor do mundo e se preocupar em me fazer uma pessoa melhor sempre; 

por ser o meu professor persistente e que nunca desiste de mim; por ser o melhor professor 

que eu conheço, sendo portanto um exemplo pra mim; por me apresentar Paulo Freire e me 

ajudar em todas as etapas desse mestrado, desde a seleção até agora; por ser esse presente 

diário maravilhoso que me faz tão feliz. Amo você para a eternidade. 

 Ao meu Amigo e Pai, Senhor da minha vida, pela inspiração para prosseguir; pelo 

entendimento do sentido da existência; pelo discernimento entre o que é urgente e o que é 

importante, e entre o que é supérfluo e o que vale a pena trabalhar para; pelas virtudes a mim 

comunicadas pela Tua graça – que não mereço; pela consciência de que a vida só é vida 

Contigo e disso não abro mão. Ao Deus de toda Sabedoria, minha eterna gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um cristão é um homem no mundo e com o mundo, de maneira que, 

comprometido no mundo, ele supera-o. Era-lhe impossível compreender que 

um cristão tivesse a pretensão de defender o povo da injustiça. 

Paulo Freire (1978, p. 9) 

 

Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. 

Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 

Paulo de Tarso 

(1 Coríntios 9:22)  



 

7 
 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE GRÁFICOS 10 

LISTA DE SIGLAS 13 

RESUMO 13 

ABSTRACT 14 

INTRODUÇÃO 15 

    Antecedentes da pesquisa 15 

    Lacuna de pesquisa 16 

    Pressupostos iniciais e justificativa 18 

    Objetivos da pesquisa 20 

    Organização da dissertação 21 

  

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 23 

1.1 Área de estudo na qual se insere a pesquisa 23 

1.2 Abordagem metodológica 26 

1.2.1 A pesquisa de cunho etnográfico 28 

1.3 Coleta de dados 31 

    1.3.1 O contexto educacional da pesquisa 31 

    1.3.1.1 Escola ―A‖ 31 

    1.3.1.2 Escola ―B‖ 32 

    1.2.2 Os participantes da pesquisa 32 

    1.2.2.1 Os alunos 33 

    1.2.2.1.1 Alunos da Escola ―A‖ 33 

    1.2.2.1.2 Alunos da Escola ―B‖ 34 

    1.2.2.2 Professores 36 

    1.2.2.2.1 Professora da Escola ―A‖ 36 

    1.2.2.2.2 Professor da Escola ―B‖ 36 

    1.2.3 Instrumentos de coleta de dados 36 

    1.2.3.1 Proposta de narrativa 37 

    1.2.3.2 Questionário misto 38 

    1.2.3.3 Observação em sala de aula  39 

    1.2.3.4 Entrevista semiestruturada 40 



 

8 
 

2. DO DISCURSO AOS ESTEREÓTIPOS EM LI: conceitos e implicações 

pedagógicas 

42 

2.1 Língua(gem), discurso e seus fios ideológicos 42 

    2.1.1 Sobre linguagem e discurso 43 

    2.1.2 Afinal, o que é ideologia? 45 

2.2 Ideologia e língua inglesa 47 

    2.2.1 Inglês como língua internacional: breve histórico da expansão da LI 48 

    2.2.2 A ideologia que permeia a língua inglesa 52 

    2.2.2.1 Ideologia e ensino-aprendizagem de LI 55 

2.3 Cultura e ensino de língua inglesa 58 

    2.3.1 Compreensões sobre cultura 59 

    2.3.2 Globalização cultural 64 

    2.3.3 Interculturalidade 68 

2.4 Estereótipos 74 

    2.4.1 Conceitos e definições de estereótipos  74 

    2.4.2 A estereotipia e a alteridade 78 

    2.4.3 Estereótipos e a língua inglesa 80 

    2.4.3.1 O perigo da história única 83 

    2.4.4 A modificação dos estereótipos 86 

  

3. PRINCÍPIOS FREIRIANOS PARA UMA PEDAGOGIA LIBERTADORA 88 

3.1 A pedagogia de Paulo Freire 88 

   3.1.1 A pedagogia do oprimido 91 

3.2 Princípios da pedagogia para libertação 93 

   3.2.1 Não há docência sem discência 94 

   3.2.1.1 Respeito aos saberes dos educandos 94 

   3.2.1.2 Criticidade 95 

   3.2.1.3 Reflexão crítica sobre a prática 96 

   3.2.1.4 Reconhecimento e assunção da identidade cultural 97 

   3.2.2 Ensinar não é transferir conhecimento 98 

   3.2.2.1 Respeito à autonomia do ser do educando 98 

   3.2.2.1.1 Saber escutar 101 

   3.2.2.2 Coerência 102 



 

9 
 

   3.2.2.3 Apreensão da realidade 102 

   3.2.2.4 Convicção de que a mudança é possível 105 

   3.2.3 Ensinar é uma especificidade humana 106 

   3.2.3.1 Segurança, competência profissional e generosidade 106 

   3.2.3.2 Compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo 107 

   3.2.3.3 Reconhecer que a educação é ideológica 108 

   3.2.3.4 Disponibilidade para o diálogo 110 

  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 113 

4.1 Análise dos dados do questionário 113 

    4.1.1 Perspectiva dos alunos sobre a cultura-alvo 121 

    4.1.1.1 O outro que fala inglês, quem é? 126 

    4.1.1.2 Estereótipos revelados na comparação 133 

4.2 O contato com a língua inglesa: a mídia dos estereótipos 151 

4.3 Análise dos registros etnográficos 162 

    4.3.1 Análise das notas de campo da Escola ―A‖ 162 

    4.3.2 Análise das notas de campo da Escola ―B‖ 164 

    4.3.3 Impressões finais das observações de sala de aula 166 

4.4 Entrevistas semiestruturadas 167 

    4.4.1 Análise da entrevista com a professora da Escola ―A‖ 167 

    4.4.2 Análise da entrevista com o professor da Escola ―B‖ 175 

4.5 Triangulação dos dados 184 

    4.5.1 Dos estereótipos revelados 184 

    4.5.2 Abordagem pedagógica dos professores participantes 186 

    4.5.3 Impressões acerca do ensino de língua inglesa 187 

  

CONCLUSÕES 190 

    Considerações finais 190 

    Retomada das perguntas de pesquisa 191 

    Possibilidades de futuras pesquisas 195 

  

REFERÊNCIAS 196 

APÊNDICE 205 



 

10 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes da Escola ―A‖ 33 

Gráfico 2 – Alunos da Escola ―A‖ que já estudaram ou estudam em um curso 

de idiomas 

33 

Gráfico 3 – Tempo total de estudo da língua inglesa dos alunos da Escola ―A‖ 34 

Gráfico 4 – Nível de proficiência linguística em LI dos alunos da Escola ―A‖ 34 

Gráfico 5 – Sexo dos participantes da Escola ―B‖ 34 

Gráfico 6 – Alunos da Escola ―B‖ que já estudaram ou estudam em um curso 

de idiomas 

35 

Gráfico 7 – Tempo total de estudo da língua inglesa dos alunos da Escola ―B‖ 35 

Gráfico 8 – Nível de proficiência linguística em LI dos alunos da Escola ―B‖ 35 

Gráfico 9 – Total de alunos por escola participante da pesquisa 114 

Gráfico 10 - Número de ocorrências das respostas dos alunos da Escola ―A‖ 119 

Gráfico 11 – Número de ocorrências das respostas dos alunos da Escola ―B‖ 119 

Gráfico 12 – Quantidade de citações de países e cidades na Escola ―A‖ 120 

Gráfico 13 – Quantidade de citações de países na Escola ―B‖ 121 

Gráfico 14 – Número de alunos das duas escolas por estereótipo revelado 133 

Gráfico 15 – Percentual total de alunos que optariam pelos EUA em relação 

aos outros países 

133 

Gráfico 16 – Percentual de alunos da Escola ―A‖ que optariam pelos EUA em 

relação aos demais países 

134 

Gráfico 17 – Percentual de alunos da Escola ―B‖ que optariam pelos EUA em 

relação aos demais países 

134 

Gráfico 18 – Ocorrência das justificativas dos alunos da Escola ―A‖ que 

optariam pelos EUA 

136 

Gráfico 19 – Ocorrência das justificativas dos alunos da Escola ―B‖ que 

optariam pelos EUA 

136 

Gráfico 20 – Número de vezes em que cada país foi citado na Escola ―A‖ 137 

Gráfico 21 – Número de vezes em que cada país foi citado na Escola ―B‖ 139 

Gráfico 22 – Número de alunos por diferença citada em ambas escolas 146 

Gráfico 23 – Respostas em porcentagem dos alunos da Escola ―A‖ 146 

Gráfico 24 – Respostas em porcentagem dos alunos da Escola ―B‖ 149 



 

11 
 

Gráfico 25 – Número e porcentagem de alunos de ambas escolas por 

estereótipo revelado acerca dos brasileiros 

151 

Gráfico 26 – Número e porcentagem de alunos de ambas escolas por 

estereótipo revelado acerca dos anglófonos 

151 

Gráfico 27 – Respostas dos alunos da Escola ―A‖ sobre estereótipos 154 

Gráfico 28 – Respostas dos alunos da Escola ―B‖ sobre estereótipos 154 

Gráfico 29 – Respostas dos alunos da Escola ―A‖ sobre o professor 155 

Gráfico 30 – Respostas dos alunos da Escola ―B‖ sobre o professor 155 

Gráfico 31 – Número de alunos da Escola ―A‖ por opção marcada com o 

número ―1‖ 

158 

Gráfico 32 – Número de alunos da Escola ―B‖ por opção marcada com o 

número ―1‖ 

159 

Gráfico 33 – Número de alunos da Escola ―A‖ por opção marcada com o 

número ―2‖ 

159 

Gráfico 34 – Número de alunos da Escola ―B‖ por opção marcada com o 

número ―2‖ 

160 

Gráfico 35 – Número de alunos da Escola ―A‖ por opção marcada com o 

número ―3‖ 

160 

Gráfico 36 – Número de alunos da Escola ―B‖ por opção marcada com o 

número ―3‖ 

161 

  

  

  

  



 

12 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AD Análise do Discurso 

ADC Análise do Discurso Crítica 

CCI Competência Comunicativa Intercultural 

ELI Ensino de Língua Inglesa 

EUA Estados Unidos da América 

LA  Línguística Aplicada 

LAC Línguística Aplicada Crítica 

LE Língua Estrangeira 

LEs Línguas Estrangeiras 

LI Língua Inglesa 

MEC Ministério de Educação e Cultura 

TED Tecnology, Entertainment and Design 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

13 
 

RESUMO 

 

 

 

Ao assumir uma postura acrítica em sala de aula, o professor de língua inglesa (LI) permite 

que a ideologia dominante associada ao ensino de LI (re)produza estereótipos culturais e 

provoque, por vezes, alienação e opressão em seus aprendizes. Esta pesquisa buscou 

investigar princípios norteadores da pedagogia libertadora proposta por Paulo Freire (1967, 

1987, 1996) como possível alternativa para superação de estereótipos culturais adquiridos no 

processo de aprendizagem de LI. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico 

baseado nos estudos da Linguística Aplicada e Análise do Discurso Crítica para melhor 

compreensão de conceitos relevantes como ideologia, linguagem, discurso, cultura e 

estereótipo. Os princípios emancipadores foram identificados a partir da obra de Freire. A 

pesquisa realizada em campo configurou-se como pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, 

baseada no paradigma interpretativista de pesquisa, e consistiu na análise investigativa dos 

principais estereótipos relacionados à LI presentes nos discursos dos alunos e docentes em 

salas de aula do 3º ano de ensino médio de duas escolas (uma da rede privada e outra da rede 

pública de ensino) do município de Itapetinga/BA. A obtenção dos dados foi realizada por 

meio da observação de aulas, aplicação de questionários aos alunos de LI e entrevista 

realizada com os professores. Concluiu-se que há estereótipos muito presentes nos discursos 

dos alunos e que, por isso, exige-se do docente de LI conhecimento do caráter político-

ideológico da língua que ensina e uma postura questionadora frente aos estereótipos 

difundidos por meio dela. Quando a prática docente está fundamentada nos princípios da 

dialogia, criticidade, compreensão da realidade e respeito à autonomia dos alunos, como 

indica Freire, ela é capaz de despertar nos alunos consciência crítica para enxergar os 

discursos opressores presentes nos conteúdos veiculados pela LI e para problematizar e 

desestabilizar os estereótipos. 

 

Palavras-chave: Ideologia, Língua Inglesa, Estereótipos, Pedagogia Libertadora. 
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ABSTRACT 

 

 

 

By taking an uncritical attitude in the classroom, the English teacher allows the dominant 

ideology associated with teaching English language (EL) to (re)produce cultural stereotypes 

and cause sometimes alienation and oppression in their students. This research sought to 

investigate guiding principles of liberating pedagogy proposed by Paulo Freire (1967, 1987, 

1996) as an alternative to overcome cultural stereotypes acquired in EL learning process. 

Initially, it was made a literature review based on the studies of Applied Linguistics and 

Critical Discourse Analysis for better understanding concepts such as ideology, language, 

discourse, culture and stereotype. The emancipatory principles were identified from Freire's 

work. The methodology adopted to the field research was the qualitative research with an 

ethnographic approach based on interpretative research paradigm. It consisted of the 

investigative analysis of the main stereotypes related to EL manifested in students and 

teachers‘ discourse in classrooms of the 3
rd

 year of high school of two different schools (one 

public and the other private) in the city of Itapetinga/BA. Data collection was conducted 

through classroom observation, questionnaires to EL students and interviews with the EL 

teachers. It was concluded that there are stereotypes present in the students‘ discourses and, 

therefore, it requires from the EL teacher the knowledge of political-ideological character of 

language teaching and a questioning attitude before the stereotypes disseminated through it. 

When teaching practice is based on the principles of dialogism, criticism, understanding of 

reality and respect for the students‘ autonomy, as indicated by Freire, it is able to awaken in 

students critical consciousness to see the oppressors‘ discourses present in the content carried 

by the EL and to problematize and destabilize the stereotypes. 

 

Keywords: Ideology, English Language, Stereotypes, Liberating Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antecedentes da pesquisa 

 

 Para apresentar as motivações pessoais que me guiaram até a elaboração da proposta 

de pesquisa e realização deste estudo, lanço mão de um relato autobiográfico, cuja utilização 

na pesquisa educacional vem ganhando espaço desde os anos 70 (MOTA, 2010). Acredito, 

como Mota (2010, p. 188), que a narrativa autobiográfica revela ―processos formadores da 

história de vida do professor, os quais demarcam a compreensão de pontos-chave, no 

entrelaçamento de vida pessoal e profissional, e (...) reorientam os sujeitos nos 

posicionamentos presentes e futuros.‖ Dessa forma, opto por fazer uso da primeira pessoa do 

singular neste item, narrando o momento em que a minha trajetória profissional desencadeou 

o processo, no qual me encontro, de transformação de uma professora de ensino médio e 

fundamental em pesquisadora. 

 Foi em uma aula de espanhol que ministrava no 1º ano de ensino médio em uma 

escola particular da minha cidade natal, Itapetinga/BA, que fui interpelada por uma aluna com 

o seguinte pedido: ―Professora, passa o documentário Fahrenheit aqui na sala por que esse 

povo aqui é tudo alienado [sic].‖ Ela se referia ao fato de alguns colegas venerarem os 

Estados Unidos (EUA) de tal forma que não conseguiam enxergar seus defeitos e preferiam 

aquele país ao seu de origem, no caso, o Brasil. Alguns deles tinham acabado de voltar de 

uma viagem à Disney e estavam animados com o que experienciaram lá. 

 Esse acontecimento me chamou a atenção e me deixou intrigada por alguns dias. Eu 

era então professora de espanhol nessa instituição e me foi feito esse pedido a respeito da 

língua inglesa (LI). Como sou graduada em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações 

Internacionais (LEA) pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), tive contato com e 

aprendi três línguas estrangeiras: inglês, francês e espanhol. O inglês foi a minha primeira 

língua estrangeira (LE) (conclui um curso de idiomas aos 14 anos) e tenho experiência no 

ensino dessa língua desde antes de concluir minha graduação. De forma que, ao ouvir a fala 

da minha aluna, me dei conta da importância do papel do professor de língua estrangeira na 

formação crítica do aluno e do quanto a presença (ou ausência) de discussões a respeito dos 

aspectos culturais de uma língua, e dos povos aos quais ela conecta o aprendiz, pode imprimir 

(ou não) no aluno reflexibilidade e criticidade frente às informações que lhe são apresentadas.  

 Enquanto professora de inglês, repetidas vezes ouvi sentenças advindas de alunos as 

quais revelavam estereótipos a respeito do nativo ou da cultura de países anglófonos (quase 
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sempre dos Estados Unidos e Inglaterra). Eram imagens presentes no imaginário deles que se 

manifestavam em seus discursos e expunham suas crenças, em sua maioria de que a cultura 

dos americanos ou ingleses era melhor e que eles eram mais educados e civilizados do que os 

brasileiros, só para citar algumas. Essas afirmações circulam livremente na nossa sociedade e 

há uma predisposição, se assim posso chamar, para que as aceitemos e as tomemos como 

verdade. É como se esse pensamento ou ideologia de que ―tudo que vem de fora, 

especialmente dos EUA, é melhor‖ já estivesse naturalizada na mente dos brasileiros. 

 À medida que eu pensava a esse respeito, algumas indagações foram surgindo: 

Porque ao falar de inglês parece existir um senso comum que nos induz a supervalorizar a 

cultura do outro que nasceu em um país anglófono? Existe uma ideologia dominante por trás 

da LI? Se sim, há relação entre ela e a construção/manutenção de estereótipos culturais 

relacionados a esse idioma? Quais seriam os estereótipos culturais mais presentes nas aulas de 

inglês? Quais seriam os principais meios de transmissão desses estereótipos (os recursos 

midiáticos, a prática pedagógica adotada, o livro didático, etc.)? O que o professor de LI 

poderia fazer para auxiliar seu aluno a ser mais crítico e reflexivo em sua aprendizagem e 

estar alerta quanto a essas questões? 

 Foi então que Freire e sua obra me trouxeram vislumbres de possibilidades 

pedagógicas para uma abordagem crítica no ensino de inglês. E a pergunta foi: A prática 

pedagógica proposta por Freire (1987) se configura como uma possível solução para 

superação desses estereótipos? Se sim, de que maneira? Desses questionamentos nasceu esta 

pesquisa cujo objetivo é apresentar aos docentes de LI princípios pedagógicos freirianos que, 

uma vez postos em prática em sala de aula pelo professor, podem auxiliar os alunos a 

questionarem estereótipos adquiridos ou reforçados seja no ambiente escolar ou fora dele. Os 

resultados dessa pesquisa estão apresentados nesta dissertação. 

 

Lacuna de pesquisa 

 

 O interesse pela pesquisa sobre o aspecto cultural no ensino de línguas estrangeiras 

vem aumentando gradativamente à medida que se veem trabalhos como os de Kachru (1990), 

Byram et. al. (1994), Byram e Grundy (2003) e Pennycook (1994), no cenário internacional, 

bem como Siqueira (2008), Oliveira (2007) e Lima (2012) no contexto brasileiro, os quais 

estão comprometidos com a importância de se ensinar cultura por meio de uma abordagem 

intercultural, entendendo que quando se trata de uma língua como o inglês, não há uma só 
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cultura ou país referência. Não obstante as produtivas iniciativas desses estudiosos, as 

discussões acerca do tema língua e cultura estão longe de se esgotar. 

 Dentro da área de estudos sobre cultura e língua estrangeira, pesquisas sobre 

estereótipos ou representações culturais no ensino-aprendizagem de LI começam a aparecer, 

ainda que timidamente. Para citar dois estudos recentes, resultados de pesquisas de mestrado, 

estão as dissertações de Kawachi (2011) e Sena (2013), que figuram sobre os estereótipos e 

representações sociais presentes nos discursos dos aprendizes de inglês das escolas regulares e 

dos cursos de idiomas. Os resultados desses estudos revelam que estereótipos positivos e 

negativos a respeito do nativo falante de inglês são percebidos na fala dos estudantes 

participantes da pesquisa independentemente do nível que tenham de aprendizagem da língua 

(seja ele básico, intermediário ou avançado). 

 A questão que se impõe nesse cenário de ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras é que esse tipo de conhecimento acadêmico, fruto de investigações de estudiosos 

da área como os citados, não tem alcançado a realidade da práxis docente no cotidiano 

escolar. Percebe-se uma falta de conhecimento generalizada sobre o importante aspecto 

cultural do ensino de línguas, uma vez que os docentes não estão sendo preparados para 

abordá-lo em sala de aula (SIQUEIRA, 2008), o que pode conferir à dinâmica pedagógica, 

especialmente quando se trata do ensino de inglês, certo desconhecimento a respeito da 

cultura-alvo e do importante exercício de perceber a sua própria cultura a partir do 

conhecimento do ―outro‖. Outra possibilidade é recorrer às curiosidades culturais, geralmente 

simplificações de uma realidade complexa e heterogênea de povos nativos ou falantes do 

idioma-alvo. Esse tipo de abordagem permite a construção/manutenção de estereótipos no 

imaginário dos alunos, cujas imagens relacionadas à cultura-alvo são fruto do contato com 

uma ―história única‖ (ALVES & ALVES, 2011). 

 Com o objetivo de estimular a abordagem cultural efetiva em sala de aula, estudos 

apontam a interculturalidade como a alternativa que melhor contempla a atual situação da LI 

no mundo e satisfaz a necessidade de tematizar os aspectos das culturas envolvidas (alvo e 

local) (SIQUEIRA, 2008; OLIVEIRA, 2007). Em reconhecimento ao valor desses estudos e 

suas colaborações ao ensino de línguas, ainda há que se falar sobre a influência exercida pela 

muitas vezes imperceptível ideologia dominante que é mediada até mesmo pelo próprio 

professor de inglês que, alheio a esse entendimento, contribui para perpetuação de 

estereótipos no seu fazer pedagógico.  

 Acreditando, como Freire (1987), na necessidade de se fazer conhecida, através da 

educação, a opressão vivida e com o intuito de agregar novas perspectivas aos estudos 
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culturais no ensino-aprendizagem de LI – na tentativa de ir ao encontro da dificuldade 

enfrentada pelos docentes –, esse estudo tem como pretensão prover conhecimento acerca de 

uma prática pedagógica baseada nos princípios freirianos que vise a abordagem intercultural 

em sala de aula com fins de superação dos possíveis estereótipos ali manifestos. Esta pesquisa 

se configura, então, como uma proposta de diálogo entre os estudos da Linguística Aplicada 

(LA) e os princípios pedagógicos de Paulo Freire, numa tentativa de compartilhamento dos 

amplos conhecimentos de cada área, com vistas ao empoderamento dos docentes e alunos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Pressupostos iniciais e justificativa 

 

 A educação é vista como um processo imerso em relações de poder (SIQUEIRA, 

2009; RAJAGOPALAN; 2006b). A escolha dos conteúdos programáticos das disciplinas 

escolares está baseada nessas relações e são veículos de uma ideologia dominante que os rege 

(FREIRE, 1987). Com o ensino da LI, resultado de um claro processo de expansão 

imperialista em primeira instância e, em última, do crescente processo de interação entre os 

povos – também chamado de globalização ou transnacionalização (RAJAGOPALAN, 2003), 

não poderia ser diferente. 

 Segundo Bakhtin/Voloshnov (2002, p.36), ―a palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência‖. Com essa afirmação ele esclarece o poder que tem a linguagem e a interação que 

ela proporciona aos indivíduos enquanto seres sociais. A palavra tem o poder de estabelecer 

sistemas de ideias e de desestruturá-los também. Ela é essencialmente política e ideológica. 

Por esta razão, a linguagem não pode ser vista como um instrumento neutro, pois ela não 

apenas media a comunicação entre as pessoas, mas veicula ideologias. 

 De acordo com Fairclough (2001), as ideologias são significações da realidade que 

têm sua materialização nas práticas discursivas e contribuem para a produção, reprodução ou 

transformação das relações de dominação entre as classes sociais. Se as práticas discursivas 

de qualquer instância são influenciadas por relações de poder e geralmente reproduzem um 

discurso dominante, é um erro pensar que ―ensinar uma língua é um processo que pode se 

ancorar em neutralidade ou onde relações de poder e ideologia podem ser facilmente 

ignoradas‖ (SIQUEIRA, 2005, p. 17). 

 A expansão do inglês, fruto do imperialismo britânico e americano, trouxe consigo 

fortes traços ideológicos mantidos pela herança da língua em seus países de dominação e 

ainda traz naqueles com os quais estabelece contato. O professor que se propõe a ensinar uma 
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língua com status de língua internacional deve estar consciente da ideologia dominante 

intrínseca a ela e da postura política que deverá assumir diante de sua prática pedagógica. No 

contexto de ensino-aprendizagem de LI, entretanto, não é incomum testemunharmos certo 

desconhecimento do caráter político-ideológico que o ensino da LI carrega consigo. E, por 

esta razão, vemos constantemente 

(...) abater-se uma crítica vigorosa diante da postura supostamente alienada e 

apolítica da maioria dos professores, onde a glorificação de culturas estrangeiras, 

principalmente as culturas americana e britânica, se tornou uma máxima. 

(SIQUEIRA, 2005, p. 4) 
 

  A questão se problematiza quando o professor, inconsciente do seu papel político no 

ensino da LI, incorpora o discurso dominante de que existem culturas superiores, mais nobres, 

e sucumbe ao que Graddol (2000) chamou de ―economic power‖ das línguas, assumindo uma 

atitude exageradamente positiva em relação à língua e cultura do outro e negativa em relação 

a sua própria cultura. Ao agir assim o professor de LI, deliberadamente ou não, 

tende a imobilizar o pensamento cultural crítico do aluno, e ao simplesmente seguir 

o livro didático cegamente ou se deixar levar pelo sentimento de idolatria da(s) 

cultura(s) alvo, ignorando o jogo ideológico do qual ao mesmo tempo participa 

como jogador e árbitro, abstém-se do salutar exercício de patrocinar o confronto 

sadio entre culturas, deixando seu aprendiz totalmente inerte, igualmente alienado e 

à mercê dessa eterna e renitente condição de inferioridade impregnada na alma dos 

povos oriundos de ex-colônias, como o Brasil. (SIQUEIRA, 2005, p. 9) 
 

 A essa alienação se agrega o fato de que a abordagem cultural no ensino de LI ainda 

é feita de forma superficial, usualmente associada a curiosidades culturais que, ―isentas de 

problematização, podem acarretar o desenvolvimento de estereótipos – tanto sobre a cultura-

alvo quanto a cultura da língua materna‖ (KAWACHI, 2011, p. 17).  

 Os estereótipos podem ser definidos como ―uma crença rígida, excessivamente 

simplificada, não raro exagerada, aplicada tanto a uma categoria inteira de indivíduos como a 

cada indivíduo da mesma‖ (JOHNSON, 1997). Eles estão presentes na dinâmica de ensino-

aprendizagem de qualquer língua estrangeira e sua origem está intimamente atrelada à forma 

como essa língua é ensinada, difundida, aprendida; seja no contexto de sala de aula ou nas 

demais relações sociais experienciadas por seus aprendizes. Sob essa perspectiva, deposita-se 

na pedagogia crítica freiriana a esperança de um ensino eficaz da LI, onde a consciência 

cultural crítica dos alunos seja desenvolvida. 

 Com base nos pressupostos supracitados, investigou-se como a prática pedagógica do 

professor de LI pode ser de tal forma libertadora que consiga superar os estereótipos culturais 

criados a partir do contato com essa língua. Para isso, a investigação se deu por meio de 

pesquisa bibliográfica e de campo. A primeira se apoiou nos estudos em Linguística Aplicada 

(LA) para tratar dos temas língua, cultura e estereótipos, na Análise do Discurso (AD) e na 
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Análise do Discurso Crítica (ADC) para aprofundamento teórico das noções de discurso e 

ideologia e, por último, na obra de Freire a fim de identificar os princípios norteadores da sua 

pedagogia para problematização da pedagogia crítica. A pesquisa de campo consistiu na 

análise investigativa dos principais estereótipos relacionados à LI presentes nos discursos dos 

alunos e docentes em salas de aula do ensino médio. 

 A abordagem do tema proposto possui, assim, efetiva relevância pedagógica, pois 

identificar e analisar os princípios norteadores de uma pedagogia crítica e, portanto, 

libertadora possibilitará a formação de aprendizes com consciência cultural crítica, capazes de 

identificar e superar estereótipos a respeito não só da LI e da ideologia inerente ao seu 

aprendizado, como também da sua própria língua, cultura e identidade. 

 

Perguntas e objetivos da pesquisa 

 

 Estes foram os questionamentos motivadores para a realização da pesquisa: Existe 

uma ideologia dominante por trás da expansão da LI? Se sim, há relação entre ela e a 

construção/manutenção de estereótipos culturais relacionados à LI? Quais seriam os 

estereótipos culturais mais presentes nas aulas de LI? Quais seriam as principais estruturas 

mediadoras desses estereótipos (os recursos midiáticos, a prática pedagógica adotada, o livro 

didático, etc.)? A prática pedagógica libertadora proposta por Freire (1987) se configuraria 

como uma possível solução para superação desses estereótipos? Se sim, de que maneira? 

 A partir deles foram traçados os objetivos específicos deste estudo, os quais foram: 

a) Investigar a origem do discurso ideológico dominante associado ao ensino-aprendizagem 

de LI. 

b) Identificar as principais estruturas mediadoras da ideologia dominante. 

c) Observar, mediante pesquisa de campo, a realidade da práxis pedagógica dos docentes de 

LI atuantes no ensino médio de escolas da rede pública e privada do município de Itapetinga - 

Bahia, a fim de identificar quais são os principais estereótipos culturais presentes no 

imaginário dos alunos e verificar se a abordagem pedagógica utilizada pelo professor exerce 

influência na construção ou manutenção desses estereótipos. 

d) Investigar, mediante pesquisa bibliográfica, quais são os princípios norteadores da prática 

pedagógica libertadora e de que forma podem influenciar a formação de aprendizes críticos e 

a superação dos possíveis estereótipos transmitidos pelo contato com a LI, seja em sala de 

aula ou em ambientes externos a ela. 
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 Os objetivos supracitados foram elaborados a partir do objetivo geral desta pesquisa e 

revelaram o passo-a-passo da pesquisadora para alcançá-lo, qual seja: identificar e analisar 

princípios norteadores de uma prática pedagógica essencialmente libertadora, de forma a 

apontá-los como meios de superação de estereótipos culturais na aprendizagem de LI.  

 

Organização da dissertação 

 

 A presente dissertação está dividida em 4 (quatro) seções, além da introdução e 

conclusão. 

 Na introdução encontram-se as motivações para a pesquisa; o campo relativamente 

novo em que ela se insere, evidenciando a lacuna de pesquisa existente sobre o tema proposto; 

os pressupostos iniciais pertinentes às áreas de estudo abordadas pela pesquisa; os 

questionamentos que nortearam a proposição dos objetivos específicos e, por fim, a forma 

como esta dissertação está disposta e organizada. 

 Os procedimentos metodológicos da pesquisa são contemplados logo na primeira 

seção. A escolha de se descrever a metodologia antes de se trabalhar os aportes teóricos sobre 

os temas centrais da pesquisa se justifica na possibilidade de aproximação do leitor à proposta 

prática da pesquisa, ao conhecimento de seu modus operandi e à compreensão posterior da 

necessidade de abordagem dos conceitos e teorias explicitadas na próxima seção. Por meio 

dessa organização, acredita-se que haja melhor entendimento da pesquisa e do arcabouço 

teórico visitado pela pesquisadora. Dessa forma, nessa primeira seção estão descritos a área 

onde se insere a pesquisa; a abordagem metodológica adotada; o perfil dos participantes; as 

instituições envolvidas na pesquisa e os instrumentos utilizados para a coleta de dados. 

 A segunda seção expõe os pressupostos teóricos utilizados para aprofundamento dos 

conceitos e definições de língua, discurso, ideologia, cultura, interculturalidade e estereótipos. 

A fundamentação utilizada sustenta as discussões e reflexões empreendidas em torno do tema 

ensino de língua e cultura e oferece suporte para o tratamento e análise dos dados coletados. 

 Dos princípios pedagógicos libertadores propostos por Freire em sua obra, 12 (doze) 

deles são apresentados e explicados na terceira seção desta dissertação, bem como a possível e 

imprescindível relação entre a pedagogia crítica e o ensino de LI. 

 A quarta e última seção revela a análise dos dados e os resultados obtidos com a 

pesquisa. Nela estão demonstradas a perspectiva dos alunos sobre a cultura-alvo; os 

estereótipos revelados durante a pesquisa de campo; a abordagem pedagógica dos docentes 
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participantes e, mediante revisitação do aporte teórico apresentado na seção anterior, as 

possíveis contribuições dos estudos de Freire para superação dos estereótipos. 

 Ao término, são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa, retomando as 

perguntas de pesquisa e revelando as conclusões e impressões da pesquisadora, assim como 

possíveis encaminhamentos para futuros estudos. 
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1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesta primeira seção serão apresentadas a área de estudos na qual a pesquisa em 

questão se insere; a abordagem metodológica abraçada pela pesquisadora e a descrição do 

processo de coleta de dados – as instituições e o perfil dos participantes envolvidos, bem 

como os instrumentos de coleta utilizados nesta pesquisa. 

 

1.1 Área de estudo na qual se insere a pesquisa 

 

Dividida em dois tipos (bibliográfica e de campo), esta pesquisa está amparada, 

sobretudo, pelos estudos da Linguística Aplicada, que se preocupa – dentre tantos outros 

objetos – com a íntima relação entre língua e cultura. A LA entende que a relação do aluno 

com o idioma, sua ideologia e cultura extrapola a sala de aula e o universo escolar e 

acompanha o indivíduo nas diversas esferas de relação social em que ele está inserido. Moita 

Lopes (1996b, p. 3) define a LA como uma ―área de investigação interdisciplinar que se 

centra na resolução de problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de 

aula‖. 

Esse entendimento, relativamente recente na LA, demanda do linguista aplicado o 

compromisso de dirimir barreiras e atravessar fronteiras disciplinares para que o estudo, não 

só da língua(gem)
1
, mas principalmente da interação social, seja completo e eficiente, uma 

vez que, para que isso aconteça, se exigirá, necessariamente, certa aproximação do 

pesquisador com outras áreas do conhecimento. Isso quer dizer que, para se estudar um 

fenômeno sociointeracional como a língua(gem), é preciso estar a par dos indivíduos 

partícipes como um todo. Essa percepção traz para a LA um caráter interdisciplinar ou 

indisciplinar, como advoga Moita Lopes (2008) em seu livro Por uma lingüística 

indisciplinar. Segundo ele, ―[p]olitizar o ato de pesquisar e pensar alternativas para a vida 

social são parte intrínseca dos novos modos de teorizar e fazer LA‖ (MOITA LOPES, 2008, 

p. 22). 

Dentre as áreas com as quais a LA estabelece diálogo estão a Análise do Discurso, a 

Análise do Discurso Crítica e a Pedagogia Crítica, áreas especificamente pertinentes à 

pesquisa em questão. A LA da atualidade tem se inclinado a concordar com a concepção de 

                                                           
1
 Optou-se por ignorar a dicotomia língua/linguagem por entender que essas duas palavras tratam de membros 

indissociáveis do mesmo fenômeno, isto é, do complexo sistema semiótico que possibilita a interação entre os 

indivíduos. Dessa forma, onde se lê ―língua‖ pode-se de igual forma ler ―linguagem‖ e vice-versa. 
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língua(gem) como discurso (KUMARAVADIVELU, 2008; MOITA LOPES, 1999; 

RAJAGOPALAN, 2003 etc.), o que a aproxima, em parte, dos estudos discursivos 

empreendidos pela Análise do Discurso (Crítica) e possibilita esse diálogo entre as áreas. Para 

se justificar a pertinência deste, pode-se citar vários estudiosos que estabelecem relações de 

convergência entre as referidas áreas baseados em compreensões comuns de língua(gem), 

percebendo-a como discurso inserido em um contexto histórico-social específico cuja 

(re)produção reflete relações de poder. Como retrata Moita Lopes (1996a, p. 5, grifo nosso) 

no trecho abaixo:  

Vários estudiosos do discurso (etnometodólogos, analistas da conversação, teóricos 

da literatura, etc), embora com perspectivas e ênfases diferentes, têm chamado a 

atenção para o fato de que o discurso é uma construção social: a) o significado      

                                                                           (cf. 

Bakhtin, 1981; Duranti, 1986; Widdowson, 1983; Nystrand&Wiemelt, 1991; 

Cicourel, 1992; Fish, 1980; etc); e b)                                           -se 

a momento       -                                                            

                                                                          (cf. 

Foucault, 1984; Fairclough, 1992 & 1989; Lindstrom, 1992; etc). 
 

 Rajagopalan (2003) esclarece a naturalidade do caráter discursivo da linguagem e o 

quanto ele é inerente à prática linguística. De posse desse caráter, a língua nunca poderá ser 

vista como algo neutro, ideologicamente isento, pois não há como dissociá-la do discurso. Ele 

explica: 

Ao falar uma língua, ao nos engajarmos em uma atividade lingüística, estaríamos, 

todos nós, nos comprometendo politicamente e participando de uma atividade 

eminentemente política. Por outro lado, e como corolário dessa mesma afirmação, 

toda atividade política também passaria pela questão da linguagem, seria uma 

atividade de ordem inescapavelmente discursiva (Pateman, 1975; Shapiro, 1981). 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 33) 
 

 Essa nova perspectiva trouxe à LA a necessidade de se estudar as práticas sociais da 

língua(gem) e fez com que os estudos em LA avançassem em direção a novas abordagens 

conceituais e metodológicas, bem como ao estabelecimento de novos objetos de pesquisa. 

Essas mudanças são também chamadas de ―viradas‖ e a LA passou por pelo menos três: a) a 

virada linguística – cuja principal mudança de compreensão foi a de se perceber a linguagem 

como prática social, o que permitiu o estudo da ―sociedade e cultura da qual ela é parte 

constituinte e constitutiva‖; b) a virada crítica – que rompeu com a noção de neutralidade das 

práticas discursivas, entendendo-as como práticas que envolvem ―escolhas [...] ideológicas e 

políticas, atravessadas por relações de poder‖ e c) a virada icônica – que reconhece na 

atualidade uma ―multiplicidade de sistemas semióticos em jogo no processo de construção de 

sentidos‖ (FABRÍCIO, 2008, p. 48). 

 Os avanços promovidos pelas ―viradas‖ no campo da LA permitiram o rompimento 

com o racionalismo objetivo e com a compreensão equivocada de que a língua(gem) estivesse 
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alheia ao indivíduo e que dele prescindisse. Para melhor compreender a necessidade desse 

rompimento, há que se saber que por muito tempo a linguística se rendeu aos postulados 

positivistas
2
 na ansiosa busca pelo seu status de ciência. Isso se deu de tal forma que, segundo 

Rajagopalan (2003, p. 24, grifo do autor), a linguística 

[...] foi eleita como modelo para as demais ciências humanas por adotar – ou melhor 

dizendo, imitar – os métodos das ciências exatas e se distanciar dos procedimentos 

mais comuns nas humanas. 
 

 Vista a impossibilidade de manutenção dos parâmetros de neutralidade e isenção 

ideológica previstos pelo racionalismo e positivismo, a linguística passou a ser alvo de críticas 

quando do movimento de ruptura epistemológica que superou esta abordagem em Ciências 

Humanas. Em 1999, Moita Lopes já se mostrava sensível a essas mudanças para o campo da 

LA e arriscou uma previsão do que aconteceria com a área de estudos dos processos de ensino 

e aprendizagem de línguas estrangeiras (LEs): 

A natureza interdisciplinar da LA na área de LEs deverá ser cada vez mais ampliada, 

já  que a tendência nas Ciências Sociais e Humanas me parece ser a de que é 

impossível se entender qualquer ato humano dentro dos limites de uma única 

disciplina. Acompanhando também uma das características recentes destas Ciências, 

vejo a importância de estudos centrados no discurso para se estudar a vida 

humana penetrando também o campo de LEs. Estou me referindo aqui ao que 

tem sido chamado de a virada discursiva nas Ciências Sociais/Humanas (cf. 

Fairclough, 1992; Brockmeier Harré, 1997; Scollon, 1999), que tem trazido à tona 

                      -positivistas para investigações interpretativistas, que 

enfatizam a necessidade de se estudar o discurso como constitutivo da vida 

social. Isso quer dizer que antevejo o uso de teorias sobre o discurso e 

aprendizagem que, claramente, reconhecem que o aprendiz/participante do 

discurso tem corpo (classe social, gênero, sexualidade, raça etc.) e não somente 

estrutura cognitiva. (MOITA LOPES, 1999, p. 434, grifo nosso) 
 

 Suas assertivas demonstram o que hoje se pode contemplar nos estudos da LA: um 

crescimento contínuo de interesse por novos objetos de pesquisa – que extrapolam aqueles 

encontrados em sala de aula – e pela busca de conhecimento em outras áreas da ciência a fim 

de se ter uma compreensão, se não integral, ao menos mais completa do contexto 

sociocultural em que se inserem as práticas discursivas e o aprendizado escolar. Nesta 

perspectiva, constata-se dez anos mais tarde que a 

[..] ling ística aplicada nasceu como uma disciplina voltada para os estudos sobre 

ensino de línguas estrangeiras e hoje se configura como uma área imensamente 

produtiva, responsável pela emergência de uma série de novos campos de 

investigação transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares sobre 

o que é ciência. (MENE ES et. al., 2009, p. 1) 
 

                                                           
2
 O positivismo, doutrina filosófica, sociológica e política idealizada principalmente por Auguste Comte, tinha 

por fundamento o rompimento com a teologia e a metafísica para explicação dos fenômenos humanos. 

Priorizando o método científico empírico como comprovação de teorias, o positivismo exalta, dentre outras 

premissas básicas, o objetivismo em detrimento do subjetivismo. E, para a LA, ―[a] famigerada noção da 

―neutralidade‖ do cientista nada mais é do que uma herança do positivismo que imperou na época em que a 

Ling ística se consolidava como disciplina autônoma‖ (RAJAGOPALAN, 2007, p. 15). 
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 Com os movimentos sofridos pela LA no decorrer dos anos, o que se vê é o tracejar de 

um novo campo de estudos: uma Linguística Aplicada Crítica (LAC). Pennycook (2008, p. 

67) apresenta sua noção de LAC negando-a como um método ou técnicas variadas de 

pesquisa, mas entendendo-a como 

[...] uma abordagem mutável e dinâmica para as questões da linguagem em 

contextos múltiplos [...]. Em vez de ver a LAC como uma nova forma de 

conhecimento interdisciplinar, prefiro compreendê-la como uma forma de 

antidisciplina ou conhecimento transgressivo, como um modo de pensar e fazer 

sempre problematizador. 
 

 Dentro dessa nova visão da LAC é que se projeta este estudo, ciente, contudo, das 

ideologias às quais está sujeito e da ausência de neutralidade inerentes a qualquer área do 

conhecimento. Não se pretende aqui adotar uma perspectiva ingênua e apolítica da ciência e, 

em particular, dos postulados da LA, mas, sobretudo, adotar uma postura crítica e 

politicamente consciente do lugar de onde se fala e do que se almeja construir como 

conhecimento científico através das conclusões às quais se chegou mediante esta pesquisa. 

Demo (1995, p. 18) traz luz a essa questão ao afirmar que a própria ciência ―está cercada de 

ideologia e senso comum, não apenas como circunstâncias externas, mas como algo que está 

já dentro do próprio processo científico, que é incapaz de produzir conhecimento puro, 

historicamente não contextuado.‖ 

 Sobre esse caráter ideológico da ciência, Rajagopalan (2003, p. 18) disserta:  

Ora, dentro dessa perspectiva, é perfeitamente possível que embora partam de uma 

necessidade imposta pela própria natureza humana, as teorias que defendemos 

reflitam os anseios do momento histórico em que propomos e defendemos as nossas 

idéias. Em outras palavras, percebe-se a perfeita compatibilidade entre a ciência e 

um posicionamento político-ideológico. Melhor ainda, percebe-se que por trás das 

teorias que possam ostentar uma aparência de mais alto nível de isenção e 

neutralidade podem estar presentes propostas de cunho político-ideológico. 
 

 Portanto, as posturas assumidas neste trabalho não ignoram seu viés ideológico nem o 

escondem, mas o assumem como parte integrante do processo científico cuja abordagem é 

subjetiva e está sujeita às crenças e valores da pesquisadora. O que não inviabiliza o valor 

científico do trabalho, mas atribui-lhe veracidade e autenticidade, uma vez que a subjetividade 

lhe é inerente, não podendo ser dele desvinculada. 

 Postos a área base para o estudo em questão, seu caráter ideológico e subjetivo e os 

campos com os quais ela estabelece contato, é necessário que se determine a abordagem 

metodológica abraçada para realização desta pesquisa. 

 

1.2 Abordagem metodológica 
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Para o desenvolvimento de qualquer pesquisa – esteja ela inserida nas Ciências 

Naturais ou Sociais – há que se escolher uma forma de se coletar e interpretar dados, ou seja, 

uma metodologia de pesquisa. Como já referido, o foco desta pesquisa incide sobre a relação 

entre a pedagogia crítica freiriana e a desconstrução de estereótipos da LI, o que torna 

possível concebê-la como pertinente ao âmbito das Ciências Sociais – área que busca a 

problematização mais do que a solução e a compreensão mais do que a rotulação.  

Sobre as pesquisas realizadas nessa grande área de estudos, André (2009) ressalta a 

ineficiência da aplicação/imitação de métodos adotados nas pesquisas das Ciências Naturais, 

visto que os fenômenos vivenciados pela relação humana frustram qualquer tentativa de 

reprodução a termo. Os seres humanos não são previsíveis e suas interações não podem ser 

reproduzidas in vitro em um laboratório. 

Os estudos realizados no campo das Ciências Naturais são orientados pelo paradigma 

positivista de pesquisa, o qual prevê objetividade, reprodução empírica e quantificação de 

dados como garantias de cientificidade. Por muito tempo, essas mesmas características foram 

impressas nos estudos sociais (dentre eles os linguísticos) a fim de que seu caráter científico 

fosse atestado, mas não inibiram a constatação futura de sua inadequação frente a questões 

sociais e humanas que fugiam do escopo das ciências naturais e não obedeciam suas 

premissas fundamentais. Pádua (2002, p. 21 e 22, grifo da autora) ilustra esse momento: 

Se nas ciências naturais a questão do método propiciou – via experimentação – uma 

―segurança‖ para as explicações científicas, um problema surge com a tentativa de 

se elaborar sistemas explicativos para as ciências humanas: Como medir o social? 

Como encontrar parâmetros para entender/controlar a dinâmica dos grupos sociais? 

das classes? dos indivíduos e suas motivações para a ação social, a questão da 

liberdade e do Estado? O método das ciências naturais poderia ser aplicado nas 

ciências sociais? 
 

 Ao se tentar responder questionamentos como esses, foi desenvolvido um novo 

paradigma de investigação cuja finalidade era enfatizar o caráter qualitativo da pesquisa em 

Ciências Humanas e Sociais sem, contudo, esvaziar seu valor científico. Sobre estes dois 

paradigmas de pesquisa, disserta Celani (2005, p. 106): 

O paradigma positivista, que predominou por décadas, utilizava na área das ciências 

humanas os pressupostos e os procedimentos da pesquisa nas ciências exatas, os 

mesmos padrões de busca de objetividade e do suposto rigor da linguagem 

―científica‖ nos relatos dos resultados. O paradigma qualitativo, ao contrário, 

particularmente quando de natureza interpretativista, nos remete ao campo da 

hermenêutica, no qual a questão da intersubjetividade é bastante forte. 
 

 A principal diferença ontológica entre esses dois paradigmas reside na (não) aceitação 

do caráter ideológico e subjetivo das pesquisas científicas. O positivismo alega a neutralidade 

e objetividade dos resultados obtidos a partir de uma visão apolítica da figura do pesquisador 

– um postulado objeto de críticas e passível de contestações contundentes, especialmente 
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quando utilizado em pesquisas na área de Ciências Sociais. Isso porque nessa área, segundo 

Demo (1995, p. 19, grifo do autor), 

[...] o fenômeno ideológico é intrínseco, pois está no sujeito e no objeto. A própria 

realidade social é ideológica, porque é produto histórico no contexto da unidade de 

contrários, em parte feita por atores políticos, que não poderiam – mesmo que o 

quisessem – ser neutros. Não existe história neutra como não existe ator social 

neutro. É possível controlar a ideologia, mas não suprimi-la. 
 

Assim, fica claro que o sujeito que faz a pesquisa não pode se abster, no momento 

desta, de suas crenças, valores e ideologias, como se o ato de pesquisar o automatizasse e o 

livrasse de sua condição humana. A abordagem qualitativa de pesquisa advém, portanto, de 

uma corrente chamada idealista-subjetivista que 

valoriza a maneira própria de entendimento da realidade pelo indivíduo. Em 

oposição a uma visão empiricista de ciência, busca a interpretação em lugar da 

mensuração, a descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que 

fatos e valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma postura 

neutra do pesquisador. (ANDRÉ, 2009, p. 17) 
 

A configuração da perspectiva qualitativa tem por destaque a compreensão ―como o 

objetivo que diferencia a ciência social da ciência física‖. Esta abordagem, também chamada 

de ―naturalística‖, focaliza o estudo dos fatos e eventos em sua forma e desenrolar natural, 

―defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas‖ (ANDRÉ, 2009, p. 

17). 

 É preciso que se compreenda, a partir das explicações apresentadas, que o paradigma 

qualitativo de pesquisa é o que mais atende às pretensões deste trabalho e o que melhor 

representa as convicções da pesquisadora. André (2009) explica que as pesquisas qualitativas 

se subdividem em pelo menos quatro tipos: o estudo de caso, a pesquisa etnográfica, a 

pesquisa participante e a pesquisa-ação. A pesquisa aqui desenvolvida é de cunho etnográfico 

e sua área de atuação é a educação, sendo este, portanto, o assunto do subitem a seguir. 

 

1.2.1 A pesquisa de cunho etnográfico na educação 

 

 Etimologicamente, o termo etnografia tem raiz grega e quer dizer ―descrição de 

cultura‖ ou ―descrição cultural‖. Trata-se de uma metodologia de pesquisa desenvolvida e 

amplamente utilizada no campo da antropologia, cujo objetivo é estudar a cultura de um 

grupo ou povo específico. 

Segundo Spradley (1979), a principal preocupação na etnografia é com os 

significados que têm as ações e os eventos para as pessoas ou os grupos estudados. 

Alguns desses significados são diretamente expressos pela linguagem, outros são 

transmitidos indiretamente por meio das ações. De qualquer maneira, diz ele, em 
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toda sociedade as pessoas usam sistemas complexos de significado para organizar 

seu comportamento, para entender sua própria pessoa e os outros e para dar sentido 

ao mundo em que vivem. Esses sistemas de significados constituem a sua cultura. 

Para Spradley, cultura é, pois, ―o conhecimento já adquirido que as pessoas usam 

para interpretar experiências e gerar comportamentos‖. Nesse sentido, a cultura 

abrange o que as pessoas fazem, o que elas sabem e as coisas que elas constroem e 

usam, explica ele. (ANDRÉ, 2009, p. 19) 
 

 Dessa forma, pode-se dizer que a etnografia se enquadra no paradigma qualitativo ou 

interpretativista de pesquisa, uma vez que o aporte metodológico ali empreendido aponta para 

a compreensão dos fatos e não necessariamente para a solução de eventuais problemas. O 

interesse por esse tipo de pesquisa deve-se à necessidade de se observar o comportamento 

humano no seu contexto social (CANÇADO, 1994). 

 Um dos campos que vem abraçando a etnografia como abordagem metodológica é a 

educação. Cançado (1994, p. 56) explica que a razão de tal interesse está na ―insatisfação com 

os resultados obtidos através das pesquisas experimentais. Esse tipo de pesquisa utiliza-se de 

corpus que ‗simulam‘ situações de sala de aula, deixando de lado a verdadeira interação do 

contexto social do ensino que é a ‗real‘ sala de aula.‖ Enquanto o foco dos estudos 

antropológicos recai sobre a descrição cultural – as práticas e crenças, os valores e hábitos de 

determinado grupo social –, na educação o foco incide sobre os processos educacionais, como 

se dá o ensino, a aprendizagem e a interação professor-aluno etc. André (2009, p. 28) 

esclarece que essa diferença de enfoque 

[..] faz com que certos requisitos da etnografia não sejam – nem necessitem ser – 

cumpridos pelos investigadores das questões educacionais. Requisitos sugeridos por 

Wolcott (1988), como por exemplo uma longa permanência do pesquisador em 

campo, o contato com outras culturas e o uso de amplas categorias sociais na análise 

de dados. O que se tem feito, pois, é uma adaptação da etnografia à educação, o que 

me leva a concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu 

sentido estrito. 
 

 Isso dito, pode-se afirmar que a pesquisa em questão se vale desse princípio: o cunho é 

etnográfico, mas não se trata de uma etnografia em termos antropológicos. Para esclarecer 

este ponto, é preciso destacar outras dessemelhanças e particularidades na aplicação dos 

estudos etnográficos em cada área do conhecimento.  

 Rodrigues (2007) discute os tipos de abordagens etnográficas que vem sendo 

utilizados nas pesquisas em ensino e aprendizagem de LEs. Ao citar Green e Bloome (1998), 

ele elenca três tipos de pesquisa etnográfica em Educação: a) fazer etnografia; b) adotar uma 

perspectiva etnográfica e c) usar ferramentas etnográficas. O primeiro tipo diz respeito à 

etnografia nos moldes antropológicos, ou seja, a pesquisa deve estar amparada pelo ―ethos 

científico da etnografia‖ (RODRIGUES, 2007, p. 536) e deve envolver métodos de 

investigação profunda e de longo prazo, notas de campo, observação participante e relatório 
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etnográfico. O segundo tipo requer a investigação de aspectos específicos de práticas 

socioculturais de determinado grupo. O último tipo indica a utilização de métodos e 

instrumentos característicos da etnografia, o que não qualifica necessariamente a pesquisa 

como etnográfica. A partir do ponto de vista desses autores, Rodrigues (2007) analisa um 

corpus de 37 (trinta e sete) resumos de dissertações do Banco de Teses da CAPES, todas elas 

inseridas em pesquisa de ensino de línguas e cuja metodologia se diz etnográfica. A conclusão 

a que chega esse autor é que a ―perspectiva de pesquisa no âmbito da etnografia que mais tem 

sido aplicada no campo do Ensino e Aprendizagem de LE das Instituições Públicas de Ensino 

Superior investigadas é o caráter usar ferramentas etnográficas [...]‖ (RODRIGUES, 2007, p. 

548, grifo do autor)
3
. 

 Outra perspectiva pode ser contemplada no livro Etnografia da prática escolar, onde a 

autora Marli Eliza D. A. de André (2009) lista uma série de características de uma pesquisa 

em educação do tipo/de cunho etnográfico. São elas: a) uso das técnicas associadas à 

etnografia (observação participante, entrevista intensiva e análise de documentos); b) 

interação constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado, onde o pesquisador se torna o 

instrumento principal na coleta e análise dos dados; c) ênfase no processo e não nos resultados 

finais; d) preocupação com o significado, com a maneira com que as pessoas se veem e veem 

o outro; e) deve envolver um trabalho de campo sem pretensão de mudar o ambiente com 

modificações experimentalmente controladas; f) o tempo de contato direto com o ambiente 

estudado pode ter duração altamente variável, desde semanas até anos; g) uso de dados 

descritivos; e h) prima pela busca de formulação de hipóteses, conceitos, abstrações, teorias e 

não sua testagem. 

 Cançado (1994, p. 56) externa posição equivalente à de André (2009), quando afirma 

que, para as pesquisas realizadas no campo de ensino de línguas estrangeiras, 

[...] a etnografia é um instrumento que consiste basicamente em observação não-

estruturada da sala de aula (como oposição à observação sistemática, isto é, com o 

uso de códigos pré-determinados). Essa observação é usada com o objetivo de 

identificar conceitos relevantes, descrever variáveis e gerar hipóteses para 

comprovações. A etnografia é guiada por dois princípios básicos: ―o princípio 

êmico‖ e ―o princípio holístico‖. O ―princípio êmico‖ demanda que o observador 

deixe de lado visões pré-estabelecidas, padrões de medição, modelos, esquemas e 

tipologias, e considere o fenômeno sala de aula sob o ponto de vista funcional do dia 

a dia. O ―princípio holístico‖ examina a sala de aula como um todo: todos os 

aspectos têm relevância para a análise da interação; tanto os aspectos sociais, como 

os pessoais, os físicos, etc (ver Erickson, 1981). 
 

                                                           
3
 Para maior aprofundamento das críticas feitas às pesquisas ditas etnográficas no campo Ensino de LEs, ler 

Etnografia e ensino de línguas estrangeiras: uma análise exploratória de seu estado-da-arte no Brasil, artigo 

escrito por Rodrigues e publicado na Revista Linguagem & Ensino em 2007. 



 

31 
 

Dos aspectos destacados por André (2009) e expostos anteriormente, esta pesquisa 

apresenta todos. Adotando-se a visão das duas últimas autoras, esta investigação se configura 

como pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, não pautada em um princípio solucionista, 

mas cujo objetivo é problematizar a importância de uma pedagogia voltada para a criticidade 

frente à ideologia dominante inerente à LI. Assim sendo, este estudo tem como base o 

paradigma interpretativista de pesquisa e visa problematizar questões de contexto específico, 

para que os resultados sejam relevantes à comunidade na qual a pesquisa se insere. 

 

1.3 Coleta de dados 

 

 Neste item, apresentaremos as instituições de ensino onde foi realizada a pesquisa; as 

justificativas para a escolha das escolas, da série e turmas abordadas; os participantes da 

pesquisa e os instrumentos utilizados para a coleta de dados.  

 

1.3.1 O contexto educacional da pesquisa: as instituições de ensino 

 

 A fim de coletar dados relevantes para a pesquisa, foram escolhidas 2 (duas) 

instituições do município de Itapetinga/BA – uma da rede pública e outra da rede privada de 

ensino – que propiciaram contextos educacionais adequados para a realização da pesquisa e 

da coleta de dados. Por serem instituições de caráter distinto e atenderem a públicos 

heterogêneos, acreditou-se que seria possível observar uma variedade de pontos de vista. 

Dessa forma, a opção pela realização da pesquisa em uma escola da rede privada e outra da 

rede pública de ensino justifica-se no desejo de conhecer e coletar informações em ambientes 

educacionais contrastantes e que apresentam composição socioeconômica distinta. 

 Em consonância com a ética científica de preservação do anonimato das escolas 

participantes, chamaremos a escola pública de Escola ―A‖ e a particular de Escola ―B‖. 

 

1.3.1.1 A E      “A” 

 

 Esta escola pública faz parte de uma rede estadual baiana e oferece apenas o ensino 

médio (1º, 2º e 3º anos) à população. Está na cidade há 15 (quinze) anos, fica situada em um 

bairro periférico de Itapetinga/BA. No ano de realização da pesquisa (2014), a escola contava 

com 12 (doze) turmas de 1º ano, 10 (dez) de 2º e 9 (nove) de 3º distribuídas nos três horários 



 

32 
 

– matutino, vespertino e noturno – e possuía 1240 (mil duzentos e quarenta) alunos 

matriculados. A instituição oferece aulas obrigatórias de inglês para todas as séries e turmas. 

 Pela existência de uma variedade de turmas de 3º ano – 4 turmas matutinas, 2 

vespertinas e 3 noturnas –, a escolha da turma que participaria da pesquisa foi feita pela 

professora de inglês que acolheu a pesquisadora. A turma escolhida foi o 3º ano D cujas aulas 

são ministradas no turno matutino.  

 

1.3.1.2 A E      “B” 

 

 A escola em questão é uma cooperativa de ensino fundada em 1993 na cidade de 

Itapetinga e oferece à população o ensino fundamental e médio (do 1º ano do ensino 

fundamental ao 3º ano do ensino médio). Contava com 2 (duas) turmas de 1º ano, 1 (uma) de 

2º ano, 1 (uma) de 3º ano do ensino médio e ao todo possuía 289 (duzentos e oitenta e nove) 

alunos matriculados no ano de 2014. A instituição, assim como a Escola ―A‖, também está 

localizada em um bairro periférico do município cuja zona transita entre urbana e rural. A 

área à qual o bairro pertence é considerada nobre pela sociedade itapetinguense. 

 A Escola ―B‖ oferece o ensino de 2 (duas) línguas estrangeiras a partir do 6º ano do 

ensino fundamental: o inglês e o espanhol. O estudo dessas línguas é obrigatório aos alunos e 

faz parte da grade curricular até o 1º ano do ensino médio. A partir do 2º ano do ensino 

médio, os alunos devem optar por um dos dois idiomas e se dedicar a ele ao longo dos 2º e 3º 

anos. 

 Como dito, a série escolhida para a realização da pesquisa foi o 3º ano do ensino 

médio e por este colégio contar com apenas uma turma da referida série, não houve 

necessidade de escolha de turma.  

 Apresenta-se a seguir o perfil dos participantes da pesquisa de acordo com a 

instituição escolar à qual pertencem. 

 

1.3.2 Os participantes da pesquisa 

 

 A pesquisa contou com a participação dos alunos de 2 (duas) turmas de 3º ano do 

ensino médio, uma de cada escola. O perfil dos participantes das duas instituições difere, 

dentre outras coisas, em número, gênero e tempo de estudo da língua inglesa, como mostra o 

próximo subitem.  
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1.3.2.1 Os alunos 

 

 O primeiro contato com os alunos de ambas instituições se deu durante um horário de 

aula cedido e mediado pelo(a) professor(a) regente da disciplina de língua inglesa, o(a) qual 

apresentou a pesquisadora e lhe permitiu que se dirigisse aos alunos e solicitasse o que fosse 

necessário. Nesse primeiro momento foi realizada a aplicação do questionário e, no total, 53 

(cinquenta e três) alunos responderam-no e devolveram-no à pesquisadora antes do término 

dos 50 (cinquenta) minutos correspondentes à hora/aula da disciplina. 

 

1.3.2.1.1 A         E      “A” 

 

 Os alunos da Escola ―A‖ que responderam o questionário entregue totalizaram o 

número de 37 (trinta e sete) participantes. Dentre os quais, 15 (41%) são do sexo masculino e 

22 (59%) do feminino, conforme mostra o gráfico 1 abaixo: 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes da Escola ―A‖ 

 

 A faixa etária dos alunos no momento da pesquisa era de 17 e 18 anos. Dos 37 (trinta e 

sete) participantes, apenas 9 (nove) já estudaram ou ainda estudam em um curso de idiomas. 

Esse dado pode ser visualizado em porcentagem no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Alunos da Escola ―A‖ que já estudaram ou estudam em um curso de idiomas 
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Sim Não
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 Em resposta à pergunta ―Há quanto tempo você estuda inglês (seja na escola ou curso 

de idiomas)?‖, o participante com o menor tempo de estudo respondeu 4 (quatro) anos e o 

maior 13 (treze). O gráfico 3 traz detalhes das respostas a essa pergunta: 

 

Gráfico 3 – Tempo total de estudo da língua inglesa dos alunos da Escola ―A‖ 

  

 Sobre o nível de conhecimento do idioma, 30 (trinta) alunos se avaliaram como tendo 

nível básico de inglês, 5 (cinco) se consideraram com nível intermediário, 1 (um) com nível 

avançado e 1 (um) fluente. O gráfico 4 demonstra a porcentagem dessa informação. 

 

Gráfico 4 – Nível de proficiência linguística em LI dos alunos da Escola ―A‖ 

  

1.3.2.1.2 A         E      “B” 

 

 Nesta escola, 16 (dezesseis) dos 18 (dezoito) alunos do 3º ano responderam o 

questionário. Isso aconteceu devido a duas faltas ocorridas no dia da aplicação do mesmo. 

Dos participantes, 13 (81%) são do sexo masculino e 3 (19%) do feminino. 

 

Gráfico 5 – Sexo dos participantes da Escola ―B‖ 
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 Os alunos tinham idade entre 16 e 18 anos no momento da pesquisa. Dentre os 16 

(dezesseis) participantes, 11 (onze) já estudaram ou ainda estudam em um curso de idiomas, 

representando 69% dos estudantes, como mostra o gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 6 – Alunos da Escola ―B‖ que já estudaram ou estudam em um curso de idiomas 

  

 As respostas à pergunta ―Há quanto tempo você estuda inglês (seja na escola ou curso 

de idiomas)?‖ variaram entre 6 (seis) e 12 (doze) anos. 

 

Gráfico 7 – Tempo total de estudo da língua inglesa dos alunos da Escola ―B‖ 

  

 Quando solicitados a avaliar seu nível de conhecimento do idioma, 8 (oito) alunos se 

avaliaram como tendo nível básico de inglês, 3 (três) se consideraram com nível 

intermediário, 5 (cinco) com nível avançado e nenhum se considerou fluente no idioma. O 

gráfico 8 demonstra a porcentagem dessa informação. 

 

Gráfico 8 – Nível de proficiência linguística em LI dos alunos da Escola ―B‖ 
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 Esse foi o perfil dos discentes das duas escolas que participaram da pesquisa. As 

informações sobre os docentes serão apresentadas no próximo subitem. 

 

1.3.2.2 Os professores 

 

 O contato com os professores participantes de ambas as escolas foi realizado por meio 

das respectivas coordenadoras pedagógicas, no momento da permissão para realização da 

pesquisa naquelas instituições. Os professores permitiram que a pesquisadora observasse suas 

aulas durante o decorrer de toda a 2ª Unidade, segundo o calendário escolar de cada 

instituição. De igual modo se disponibilizaram para responder questionário e conceder 

entrevistas, se assim fosse solicitado. 

 

1.3.2.2.1 P             E      “A” 

 

 A professora da escola da rede pública tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, dos 

quais cerca de 20 (vinte) dedicados ao ensino de LI. Licenciada em Letras com Inglês pela 

Universidade Salvador (UNIFACS), já atuou em escolas particulares por 2 (dois) anos e é 

professora do estado há 24 (vinte e quatro) anos. 

 

1.3.2.2.2 P            E      “B” 

 

 Com 22 (vinte e dois) anos de experiência em sala de aula de LI, o professor da Escola 

―B‖ tem 58 (cinquenta e oito) anos de idade e é licenciado em Letras Modernas pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Leciona LI há 22 (vinte e dois) em escolas da 

rede privada e em escolas públicas da rede estadual há 8 (oito) anos. 

 Conhecidos os perfis dos participantes, faz-se necessário apresentar os instrumentos 

utilizados para a coleta dos dados da pesquisa de campo. 

 

1.3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

 Para realizar uma coleta de dados ou corpus, existem pelo menos duas formas – 

sugeridas por Erickson (1981): olhar e perguntar. A primeira diz respeito a técnicas de 
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observação variadas, como a observação participante, gravações em áudio e vídeo, notas de 

campo etc. A segunda se refere a ferramentas como questionários e entrevistas. 

Moita Lopes (1996b, p. 88) descreve os instrumentos necessários para a realização de 

uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico quando diz que ―[...] é necessário participar na 

sala de aula como observador participante, escrever diários, entrevistar alunos e professores, 

gravar aulas em vídeo, etc.‖ 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa de campo, alguns instrumentos foram 

escolhidos a fim de que fosse possível a realização de uma coleta de dados eficaz, a qual teria 

como objetivos: a) identificar a existência de estereótipos culturais; b) observar se eles são 

partilhados no ambiente de sala de aula ou se estão presentes na mente dos discentes, 

revelando sua existência por meio de respostas escritas, quando não socializados e 

materializados no discurso oral; e c) revelar quais são os estereótipos mais presentes. 

 Alguns instrumentos foram cogitados: narrativa de aprendizagem, questionário misto, 

entrevista com professores e alunos e observação de aulas. A intenção era de ter opções 

variadas a fim de que fosse possível a triangulação e atestação da veracidade dos mesmos. O 

percurso traçado pela pesquisadora em busca dos instrumentos adequados será explanado nos 

subitens seguintes. 

 

1.3.3.1 Proposta de narrativa 

 

 Pensou-se, inicialmente, em valer-se de narrativas de aprendizagem para trazer à tona 

os estereótipos. Com o objetivo de confirmar se seria um instrumento eficaz para este 

propósito, foi feita uma solicitação-piloto de narrativas para 10 (dez) alunos da Escola ―B‖ – 

dos quais a pesquisadora já havia sido professora e com os quais mantinha contato – e, em 

resposta, 3 (três) deles enviaram seus textos. 

 A solicitação-piloto das narrativas foi realizada através de uma rede social na internet 

e tinha o seguinte pedido e orientações: ―Gostaria que vocês escrevessem um texto no qual 

vocês dessem a sua opinião sobre: o ensino e a aprendizagem de inglês no Brasil (escolas 

regulares, cursos de idiomas etc.); meios pelos quais vocês têm acesso ao inglês e aprendem 

(ou não) o idioma através deles; o que vocês acham sobre quem fala inglês (seja o falante 

nativo ou aquele que tem o inglês como segunda língua/língua estrangeira) e, por fim, qual a 

sua impressão sobre a língua em si.‖ Após algumas respostas e dúvidas expostas pelos alunos, 

a pesquisadora complementou o pedido, dizendo: ―vocês podem inclusive escrever o texto em 

forma de narrativa da sua própria relação com a língua inglesa (seja essa relação de 
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aprendizagem ou não) e, à medida que vocês forem escrevendo, abordem os pontos que pedi. 

O ideal é que o texto seja escrito em primeira pessoa.‖  

 Ao ter contato com as 3 (três) narrativas recebidas, foi possível perceber que o 

objetivo almejado não seria alcançado com este instrumento. Os textos perderam o caráter 

narrativo e assumiram uma identidade dissertativa. Seu conteúdo se limitava a emissão de 

opiniões sobre o sistema educacional brasileiro, seus erros e acertos e muito pouco foi falado 

sobre o falante de LI e os países onde se fala este idioma – que é o objetivo da coleta de 

dados. Por esta razão, optou-se pela não utilização deste instrumento nas próximas etapas da 

pesquisa. Esta decisão está ancorada em um dos princípios da etnografia em educação: o 

papel que o pesquisador ocupa enquanto instrumento principal na coleta e análise dos dados. 

André (2009, p. 29, grifo nosso) justifica: 

Os dados são mediados pelo instrumento humano, o pesquisador. O fato de ser uma 

pessoa o põe numa posição bem diferente de outros tipos de instrumentos, porque 

permite que ele responda ativamente às circunstâncias que o cercam, modificando 

técnicas de coleta, se necessário, revendo as questões que orientam a pesquisa, 

localizando novos sujeitos, revendo toda a metodologia ainda durante o desenrolar 

do trabalho. 
 

 Dessa forma, a experiência da realização de um piloto foi de fundamental importância, 

pois permitiu a economia de tempo para a pesquisadora e de trabalho para os participantes da 

pesquisa, além de evitar um possível desgaste relacional entre a pesquisadora e os sujeitos da 

pesquisa advindo da solicitação recorrente de participação escrita por parte dos mesmos. 

 Percebeu-se que um dos problemas apresentados pelas narrativas foi a generalização 

do tema e a liberdade de se falar sobre diversos aspectos, o que representava o risco de não se 

falar sobre o que é de interesse da pesquisa: os estereótipos. É necessário salientar, no entanto, 

que não havia qualquer pretensão de que os sujeitos da pesquisa escrevessem o que a 

pesquisadora queria ler, mas era necessário encontrar um instrumento de coleta de dados que 

permitisse que o assunto objeto da pesquisa fosse abordado. Sendo assim, outro instrumento 

de pesquisa foi pensado e escolhido por ser mais específico e, portanto, mais eficiente: o 

questionário. 

 

1.3.3.2 Questionário misto 

 

 O questionário foi aplicado na Escola ―B‖ no dia 30 de abril de 2014, data do primeiro 

encontro da pesquisadora com os alunos participantes. Na Escola ―A‖ esse primeiro contato 

demorou um pouco mais para acontecer, respeitando a dinâmica da escola e os contatos 

prévios estabelecidos com a direção e, posteriormente, com a coordenação. Assim sendo, a 
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aplicação do questionário se deu no dia 13 de maio de 2014 quando do primeiro encontro da 

pesquisadora com os alunos. 

 O questionário foi formulado com a intenção de ser mais direto e permitir ao aluno 

participante a expressão de suas crenças e opiniões a respeito da língua inglesa, seus falantes, 

países e culturas. Com esse objetivo, foram elaboradas 21 (vinte e uma) questões mistas, 

sendo 8 (oito) fechadas, 2 (duas) abertas e fechadas e 11 (onze) abertas. Dividido em 3 (três) 

seções de 7 (sete) questões cada, o questionário tinha 3 (três) temas centrais: Informações 

Pessoais; Sobre o inglês e sua cultura e, por fim, Contato com o inglês e estereótipos. 

 A primeira parte tinha o objetivo de coletar informações pessoais do aluno: nome, 

sexo, idade, tipo de instituição onde estuda (se da rede pública ou privada), se já estudou em 

curso de idiomas, há quanto tempo estuda inglês e como avalia seu conhecimento no idioma 

(básico, intermediário, avançado ou fluente). Essas questões foram inseridas a fim de 

identificar o perfil do sujeito participante, o lugar de onde ele fala e qual seu nível de 

―relação‖ com a língua inglesa. 

 A segunda parte do questionário, intitulada Sobre inglês e sua cultura, teve como 

finalidade extrair dos alunos a sua opinião sobre esse idioma, sobre os países anglófonos e 

sobre as pessoas que moram nesses países; identificar quais países vem à sua mente quando 

ouvem a palavra ―inglês‖ e, com isso, perceber qual deles é a maior fonte de influência e está 

mais presente, se não na vida, no imaginário dos alunos; e, por fim, promover a comparação 

entre os países anglófonos e o Brasil, a fim de evidenciar, além de estereótipos referentes a 

ambos países, a ideologia por trás do posição-sujeito assumida nas respostas. 

 Com a intenção de descobrir se há uma abordagem cultural nas aulas de inglês 

(incluindo o tema estereótipos) e quais os principais meios de contato dos alunos com o inglês 

fora da sala de aula, a terceira e última parte do questionário foi elaborada. 

 O questionário aplicado pode ser encontrado no Apêndice desta dissertação. 

 

1.3.3.3 Observação em sala de aula 

 

 Após o contato com a direção e coordenação pedagógica dos colégios, acordou-se a 

observação e acompanhamento das aulas das referidas turmas durante toda a 2ª Unidade. 

 Na Escola ―A‖ as observações tiveram início no dia 03 de junho de 2014 e terminaram 

no dia 12 de agosto de 2014. A distância entre o dia da aplicação do questionário (13 de maio 

de 2014) e o do início das observações se deu por conta do calendário escolar da instituição: a 

semana seguinte ao primeiro contato, na qual a observação seria no dia 20 de maio, foi 
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semana de prova no colégio e no dia 27 desse mesmo mês houve Olimpíada de Matemática. 

Dessa forma, a primeira observação só pode ser possível no dia 03 de junho, conforme 

mencionado anteriormente. Além disso, há um grande intervalo entre a data de início e de fim 

das observações. Sua causa está no recesso escolar em ocasião da Copa do Mundo de futebol 

realizada no Brasil entre 13 de junho de 2014 e 13 de julho do mesmo ano. Assim como as 

aulas, as observações nesta instituição também sofreram uma interrupção, havendo retorno 

das mesmas somente após o término da Copa. No total, foi possível realizar a observação de 5 

(cinco) horas/aula desde o início até o término da 2ª Unidade. 

 No dia 05 de maio de 2014, foram iniciadas as observações na Escola ―B‖, as quais só 

se encerraram no dia 04 de junho de 2014. Considerando algumas alterações de calendário, 

como antecipação da aula de LI sem aviso prévio à pesquisadora, semana de teste e prova e 

ausência da pesquisadora por motivos de choque de programações acadêmicas e tirocínio 

docente, observou-se no total 6 (seis) horas/aula de LI nesta instituição. 

 As observações foram realizadas seguindo algumas premissas da etnografia e da 

pesquisa qualitativa: a) a observação é considerada como participante, pois ―parte do princípio 

de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e 

sendo por ela afetado.‖ (ANDRÉ, 2009, p. 28) e b) o pesquisador exerce o papel principal na 

coleta e análise dos dados, tendo, portanto, maior responsabilidade no seu manuseio e 

tratamento. (ANDRÉ, 2009) 

 As anotações e impressões da pesquisadora quanto às observações realizadas durante a 

pesquisa de campo serão apresentadas na seção de análise e discussão dos dados. 

 

1.3.3.4 Entrevista semiestruturada 

 

 Para fins de triangulação de dados, uma entrevista semiestruturada com os docentes 

participantes da pesquisa foi pensada e realizada. A entrevista contou com 6 (seis) perguntas 

pré-estabelecidas e, pelo caráter semiestruturado da entrevista, a pesquisadora se sentiu à 

vontade para acrescentar outras de livre escolha no momento das entrevistas. 

 A primeira entrevistada foi a professora da Escola ―A‖ e sua entrevista foi realizada no 

dia 18 de dezembro de 2014. As perguntas iniciais direcionadas a ela diziam respeito as suas 

informações pessoais: idade, graduação, ano de conclusão da licenciatura e tempo de ensino 

de LI. No restante da entrevista, foram utilizadas 3 (três) perguntas retiradas do artigo O 

professor de inglês: entre a alienação e a emancipação de Cox e Assis-Peterson (2001), quais 

sejam: 1) Que tipo de abordagem de ensino usa para ensinar inglês? 2) Você já ouviu falar de 
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pedagogia crítica? Como você a vê? 3) Politicamente, como você se vê enquanto professor(a) 

de inglês? Como acha que os outros veem você? Além dessas, foram feitas mais 4 (quatro) 

perguntas elaboradas pela pesquisadora: 1) Você costuma trabalhar cultura em sala de aula? 

2) Você considera importante trabalhar a cultura inglesa? 3) Você acha difícil trabalhar 

cultura no 3º ano? 4) Você consegue perceber os estereótipos dos seus alunos em sala de 

aula? 

 No dia 13 de janeiro de 2014, o professor da Escola ―B‖ foi entrevistado. As perguntas 

de cunho pessoal diziam respeito a sua atuação profissional: se em escolas públicas e/ou 

privadas e o tempo em cada rede. As demais perguntas feitas a ele foram as mesmas utilizadas 

na entrevista com a professora da Escola ―A‖ e mais algumas que surgiram no momento da 

entrevista, suscitadas a partir das respostas que o professor ia dando. 

 As respostas às perguntas serão discutidas e analisadas no penúltimo item da seção de 

análise e discussão de dados desta dissertação.  
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2. DO DISCURSO AOS ESTEREÓTIPOS EM LI: conceitos e implicações pedagógicas 

 

 Nesta seção serão apresentados os pressupostos teóricos que orientaram a 

compreensão acerca do objeto proposto, a fim de que se entenda o lugar de onde fala a 

pesquisadora e a quais correntes teóricas se filia.  

 Dividida em quatro itens principais, esta seção apresenta, inicialmente, concepções 

basilares sobre língua(gem), discurso e ideologia, entrelaçando-as e trazendo à luz a íntima 

interação que estabelecem entre si. Seu objetivo é revelar o caráter ideológico da língua(gem), 

aqui compreendida como discurso, pois não se pode desvinculá-la do seu contexto histórico e 

sociocultural e do seu poder de (des)construir realidades e manter ou desfazer relações de 

poder. 

 Na segunda parte da seção, a relação entre ideologia e ensino de língua inglesa (ELI) 

entra em foco e, com o intuito de esclarecer a origem dessa relação, um breve histórico do 

idioma é relatado. Em seguida, as implicações pedagógicas advindas da presença de uma 

ideologia dominante no ensino de inglês também são mencionadas. 

 A relação entre língua e cultura é evidenciada no terceiro item dessa seção. As 

concepções culturais abraçadas pela pesquisadora, o conceito de globalização cultural, a 

importância do aspecto cultural no ensino de línguas e o desenvolvimento de uma abordagem 

intercultural são temas abordados ali. 

 Dentre as possíveis implicações decorrentes do ensino e aprendizagem da LI, está a 

ocorrência de estereótipos culturais a respeito do falante de inglês nativo de países 

anglófonos. É sobre este tópico que irá tratar o último item desta seção. Nele estão 

apresentados os conceitos e definições de estereótipos, sua relação com a alteridade e sua 

possibilidade de superação. 

 

2.1 Língua(gem), discurso e seus fios ideológicos 

 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos, e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. 

(BAKHTIN/VOLOSHNOV, 2002, p. 41) 

 

Numa perspectiva marxista da língua(gem), Bakhtin/Voloshnov (2002, p. 38) apresenta 

a palavra como sendo o ―objeto fundamental do estudo das ideologias‖. Assim, para que se 

analise a ideologia há que se passar pela língua(gem), pois é lá onde ela se manifesta. O 

caráter ideológico da língua não lhe pode ser extraído, visto que lhe é inerente e constitutivo, 
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como afirma Bakhtin/Voloshnov (2002, p. 95): ―Na realidade, não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 

triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

de um sentido ideológico ou vivencial‖. 

Tanto as relações sociais quanto as transformações ideológicas por que passam as 

sociedades estão sempre refletidas na língua. Mais do que refletidas, elas são refratadas pelo 

signo ideológico das palavras, como explica este autor: 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. O que é 

que determina esta refração do ser no signo ideológico? O confronto de interesses 

sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja: a luta de 

classes. (BAKHTIN/VOLOSHNOV, 2002, p. 46, grifos do autor) 
 

Na visão marxista, a luta de classes seria o constante conflito entre a classe dominante e 

as classes dominadas em prol do poder. Luta esta que se dá por meio das práticas discursivas 

presentes no meio social. 

 

2.1.1 Sobre língua(gem) e discurso 

 

Para que se possa melhor compreender a relação entre língua(gem) e ideologia, é 

preciso mover-se ―para além do tratamento da linguagem como sistema e começar a tratá-la 

como discurso‖ (KUMARAVADIVELU, 2008, p. 140, grifo nosso). A razão desse 

movimento reside no fato de que quando se enfoca a língua(gem) como algo autônomo, 

independente, 

aceitando a separação radical que Saussure fez entre lingüística interna e externa, 

entre ciência da linguagem e ciência dos usos sociais da linguagem, se está 

condenando o olhar dentro das palavras para o poder das palavras, isto é, procurando 

por ele onde não será encontrado. (BOURDIEU, 1991, p. 107 apud PENNYCOOK, 

2008, p. 78) 
 

E é justamente a noção de discurso que permite a análise do poder e da ideologia no uso 

da linguagem, ou seja, nas práticas discursivas. Os conceitos de discurso aqui utilizados são 

imanentes da Análise do Discurso – corrente francesa – e da Análise do Discurso Crítica – 

corrente inglesa. Foucault (1999) e Fairclough (2001), apesar de divergirem em alguns 

aspectos sobre a Análise do Discurso e pertencerem a diferentes vertentes (o primeiro à 

francesa e o último à inglesa), concordam com a assertiva de que todo discurso carrega 

consigo uma ideologia dominante e que essa ideologia é mediada pela linguagem. Em seu 

livro Discurso e mudança social, Fairclough (2001) dedica um capítulo inteiro (p. 61-88) às 

contribuições de Foucault para a Análise do Discurso e os principais pontos em que esses dois 

teóricos divergem entre si. A escolha de estabelecer um breve diálogo entre esses estudiosos 
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da AD(C) é justificada e amparada naquilo em que concordam a respeito do discurso: seu 

caráter ideológico e a mediação deste pela linguagem. 

Foucault estabelece uma clara relação entre discurso e poder quando, em sua aula 

inaugural no Collège de France em 1970, afirma que ―o discurso não é simplesmente aquilo 

que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder 

do qual queremos nos apoderar‖ (FOUCAULT, 1999, p. 10). Ao longo de sua teorização do 

que seria o discurso, Foucault (1987, p. 96) o aborda de três maneiras: a) como o ―domínio 

geral de todos os enunciados‖; b) como ―grupo individualizável de enunciados‖ e c) como 

―prática regulamentada dando conta de um certo número de enunciados‖. Kumaravadivelu 

(2008, p. 140) explica que esse conceito tridimensional do discurso aborda, respectivamente: 

a) os enunciados e textos reais; b) as formações e campos específicos – como o ―discurso 

político‖, o ―discurso racista‖ ou o ―discurso religioso‖; e, por fim, c) as ―estruturas 

sociopolíticas que criam as condições reguladoras de enunciados ou textos particulares‖. Pela 

ótica foucaultiana, a língua(gem) é apenas um dos muitos aspectos do discurso.  

O discurso designa o território conceitual inteiro no qual o conhecimento é 

produzido e reproduzido. Inclui não somente o que é, na verdade, pensado e 

articulado, mas também determina o que pode ser dito ou ouvido e o que é 

silenciado, o que é aceitável e o que é tabu. O discurso, nesse sentido, é um campo 

ou domínio dentro do qual a linguagem é usada de modos particulares. Esse 

campo ou domínio é produzido nas e por meio das práticas sociais, instituições e 

ações. (KUMARAVADIVELU, 2008, p. 140, grifo nosso) 
 

Fabrício (2008, p. 55) explica que, para Foucault, as instituições, sejam elas quais 

forem, ―e as diferentes áreas de conhecimento exercem poder na medida em que são 

construtoras e divulgadoras de discursos e ‗verdades‘, criando fatos e instaurando realidades e 

possibilidades de existir e agir.‖ 

Distanciando-se, assim como Foucault (1987, 1999), da visão da linguagem como 

atividade meramente individual ou fruto de variáveis situacionais e assumindo a linguagem 

como prática social, Fairclough (2001) estabelece algumas características da sua concepção 

de linguagem como discurso: a) discurso como modo de ação – podendo, através dele, agir 

sobre o mundo e sobre os outros – e como modo de representação; b) relação intrínseca entre 

o discurso e a estrutura social; c) é a estrutura social quem molda e restringe o discurso em 

todos os níveis – pelas classes, instituições específicas, normas e convenções etc.; e d) o 

discurso é parte constituinte da sociedade. 

Existe uma infinidade de discursos presentes nas relações sociais, mas o que se pode 

notar é que há sempre um discurso dominante que difunde uma ideologia dominante. Esse 

discurso surge para atender às necessidades do poder hegemônico e é veiculado por 
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instituições ideológico-sociais como a ciência, a imprensa, a mídia, a igreja, a escola, o 

governo etc. O discurso dominante seria o que Foucault (2007, p. 12) define como regime ou 

política geral de verdade que cada sociedade possui; 

o tipo de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiro; os mecanismos e 

as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, [...] as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que tem o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.  
 

A importância do discurso e da língua(gem) reside, então, na sua intrínseca relação com 

a ideologia: em sua capacidade de propagá-la, mas também de modificá-la.  

 

2.1.2 Afinal, o que é ideologia? 

 

Cabe elucidar aqui alguns dos principais conceitos de ideologia. Inicialmente, apontar-

se-ão as considerações de Fairclough (2001, p. 117, grifo nosso) acerca desse tema. Para esse 

defensor da ADC, 

[...] as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as 

relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a 

reprodução ou a transformação das relações de dominação. 
 

Percebe-se, então, que a ideologia revela uma importante ligação com a luta de classes 

(dominante e dominada, opressora e oprimida) e as relações de poder, as quais se estabelecem 

através da dominação de uma classe sobre as demais. E isso ocorre por meio de um discurso 

dominante que se manifesta na língua(gem) utilizada nas interações sociais de qualquer 

instância. É evidente, então, a existência de uma relação lógica entre o discurso (as práticas 

discursivas da sociedade) e a estrutura social, onde esta última se torna tanto uma condição 

para a produção do discurso quanto um efeito deste. Dessa forma, o discurso colabora para a 

construção de todas as esferas que moldam e restringem direta ou indiretamente a estrutura 

social por meio de suas normas e convenções, bem como das instituições que se localizam por 

trás delas (FAIRCLOUGH, 2001). 

Thompson (1990) traça, em seu livro Ideology and Modern Culture, um histórico dos 

usos e conceitos da palavra ideologia ao longo dos séculos. Neste livro, ele traz uma 

concepção crítica de ideologia e a define da seguinte forma: 

[...] maneiras nas quais o significado serve, em circunstâncias particulares, para 

estabelecer e sustentar relações de poder sistematicamente assimétricas – o que eu 

chamarei de ‗relações de dominação‘. Ideologia, no geral, é significado a serviço do 

poder.
4
 (THOMPSON, 1999, p. 7, grifo do autor) 

 

                                                           
4
 Essa e todas as outras traduções contidas nesta dissertação são de responsabilidade da pesquisadora. 
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Seu conceito de ideologia está baseado da concepção assimétrica de ideologia, como 

aquela desenvolvida por Marx e Engels em A critique of the German ideology. Nesse livro, 

estes autores explicam como ocorre a propagação da ideologia e como ela se manifesta, 

argumentando que: 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, i.e. a classe 

que domina a força material da sociedade é, ao mesmo tempo, a sua força intelectual 

dominante. A classe que possui os meios de produção material a seu dispor, possui, 

ao mesmo tempo, o controle sobre os meios de produção mental, de forma que 

assim, de modo geral, as idéias daqueles que não possuem os meios de produção 

mental estejam sujeitas à ela. […] Os indivíduos que compõem a classe dominante 

possuem, dentre outras coisas, a consciência e, portanto, o pensar. Na medida, 

portanto, em que eles governam como uma classe e determinam a extensão e o 

compasso de uma época, é evidente que eles fazem isso em todo o seu alcance. 

Dominando também como pensadores, como produtores de idéias, e regulam a 

produção e distribuição das idéias de sua época: assim, suas idéias são as idéias 

dominantes da época. (MARX e ENGELS, 2000, p. 26) 
 

A filósofa Marilena Chauí (2006, p. 82, grifo nosso) corrobora com a visão marxista de 

ideologia e explana esse conceito com as seguintes palavras: 

[Ideologia é o] processo pelo qual as ideias da classe dominante tornam-se ideias 

de todas as classes sociais, tornam-se ideias dominantes. [...] de modo que a 

classe que domina no plano material (econômico, social e político) também 

domina no plano espiritual (das ideias). [...] Conjunto lógico, sistemático e 

coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que 

indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem 

pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como 

devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. 
 

Isso quer dizer que até mesmo o conhecimento acadêmico, intelectual – dito científico 

e, por isso, supostamente neutro – está comprometido com a ideologia e serve, muitas vezes, 

para ratificar e reforçar o poder da classe dominante. Moita Lopes (1996a, p. 9, grifo nosso) 

traz luz a essa questão: 

A operação científica, como um tipo de construção social através do discurso, não 

implica neutralidade ou objetividade, como, aliás Kuhn (1970) indica, a produção 

científica envolve processos de persuasão e propaganda (cf. Moita Lopes, 1994c). 

Assim, as Ciências Sociais têm sido freq entemente usadas como forma de controle 

social no sentido de que têm ajudado a definir quem é competente na escola, formas 

de aumentar a produção em fábricas, a noção de desvio sexual, a relação entre 

gênero e desempenho no trabalho, etc, que, embora sejam apresentadas como 

categorias objetivas, servem ao interesse de grupos dominantes. 
 

A partir das definições supracitadas, pode-se perceber uma correlação direta entre 

discurso e ideologia, ficando clara a relação entre classe dominante, discurso dominante e 

ideologia dominante. Isso porque a ideologia é inerente aos discursos e é manifestada ou 

propagada por meio da interação social, a qual ocorre através da língua(gem). Mas para que se 

compreenda como ocorre a transmissão da ideologia por meio da língua(gem), é necessário 

retornar aos estudos de Bakhtin/Voloshnov.  
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Por sua característica relacional, o ser humano se constitui na alteridade, ou seja, na sua 

relação com o outro. É através dessa interação que ―nossa fala, isto é, nossos enunciados [...], 

[se tornam] repletos de palavras dos outros‖ (BAKHTIN, 1997, p. 315, grifo do autor). 

Assim, como ser social, o sujeito é objeto de manipulação ideológica e seus enunciados 

ecoam enunciados do outro, os quais são assimilados e reproduzidos de forma consciente ou 

não, como esclarece Bakhtin/Voloshnov (2001, p. 79): ―nenhuma enunciação verbalizada 

pode ser atribuída exclusivamente a quem a enunciou: é produto da interação entre falantes e 

em termos mais amplos, produto de toda uma situação social em que ela surgiu‖. Isso quer 

dizer que toda vez que se fala, se reproduz discursos já existentes, os quais se assimila, 

reformula e utiliza como ―seus‖. Esse processo é natural, pois qualquer discurso ecoa uma 

pluralidade de vozes e a polifonia é constituinte da língua(gem). 

Os discursos reproduzidos pela fala vão se tornando comuns por meio da repetição e é 

nisso que reside a eficácia das ideologias: ela está garantida quando estas se naturalizam no 

seio social através das ininterruptas práticas discursivas e se tornam senso comum – isto é, se 

estabilizam (FAIRCLOUGH, 1996). Este autor prefere, entretanto, enfatizar o caráter 

transformador do discurso, uma vez que a luta ideológica, inerente às práticas discursivas, tem 

a capacidade de modificar as estruturas discursivo-ideológicas, como justifica: 

[...] essa propriedade estável e estabelecida das ideologias não deve ser muito 

enfatizada, porque minha referência à 'transformação' aponta a luta ideológica como 

dimensão da prática discursiva, uma luta para remoldar as práticas discursivas e as 

ideologias nelas construídas no contexto da reestruturação ou da transformação das 

relações de dominação. Quando são encontradas práticas discursivas 

contrastantes em um domínio particular ou instituição, há probabilidade de que 

parte desse contraste seja ideológico. (FAIRCLOUGH, 2001, p.117, grifo nosso) 
 

O que quer dizer que, embora o discurso contribua para a massificação e a estabilização 

da ideologia dominante, ele mesmo pode contribuir para sua transformação, desde que haja 

uma consciência crítica por parte dos indivíduos e uma intenção de romper com a prática 

discursiva adotada, empregando outra contrária à primeira. 

 Tendo como ponto de partida as assertivas expostas acima, foi possível identificar a 

clara relação entre língua(gem), discurso, ideologia e poder. Faz-se necessária, nesse 

momento, a exploração da relação entre ideologia e língua inglesa. 

 

2.2 Ideologia e língua inglesa 

 

 Para que se compreenda a relação entre ideologia e LI, é preciso traçar primeiramente 

um breve histórico da expansão desse idioma no mundo. Dessa forma, será possível 
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identificar prováveis origens da ideologia que permeia este fenômeno global. Num segundo 

momento, a relação entre a ideologia e a LI será estabelecida, bem como suas implicações no 

ensino desse idioma. 

 

2.2.1 Inglês como língua internacional: breve histórico da expansão da LI 

 

Uma língua se torna internacional ou global por uma única razão – o poder 

das pessoas que a falam. (CRYSTAL, 2010, p. 10) 

 

O primeiro registro de expansão da língua inglesa data do século V quando, advindo das 

terras do norte Europeu, este idioma chega à Inglaterra e começa rapidamente a se espalhar 

pelas Ilhas Britânicas. Crystal (2003) acredita, no entanto, que esse primeiro movimento de 

expansão do inglês pode ser considerado pequeno se comparado com os eventos posteriores. 

No século XV, a língua da comunicação internacional e dos escritores acadêmicos era o 

latim. Por isso, toda a produção literária estava restrita a uma pequena parcela da sociedade 

que dominava esse idioma. Mesmo nas cortes de justiça inglesas, o idioma utilizado não era o 

inglês, mas uma mistura de latim e francês. Esse cenário começa a mudar quando, neste 

mesmo século, Johannes Gutenberg desenvolve a tecnologia da prensa móvel na Europa, o 

que possibilitou a primeira impressão de um livro em inglês no ano de 1470. (MAFRA, 2004) 

É no século XVI que o inglês dá seu primeiro passo significativo em escala mundial, 

quando das primeiras expedições britânicas para as terras de além-mar: atualmente América 

do Norte e Canadá. Outras terras foram sendo alcançadas posteriormente: Caribe, Austrália, 

Nova Zelândia, África e Ásia
5
. (CRYSTAL, 2003) O período colonial foi um importante 

promotor da disseminação do inglês pelo mundo, mas não o único. 

O século XVII foi uma época em que a atividade comercial da cidade de Londres trouxe 

consigo inúmeros avanços tecnológicos e atraiu diversos inventores e intelectuais de toda a 

Europa dando início à chamada Revolução Industrial. Com isso, o inglês passou a assumir a 

função antigamente ocupada pelo latim. As tecnologias tipográficas, originadas no Reino 

Unido, carregavam consigo a necessidade de conhecimento do inglês para seu bom 

aproveitamento por parte dos outros países nelas interessados, como comenta Mckay (2002, p. 

15 e 16): 

A maioria das inovações criadas para a indústria era de origem britânica, o que 

resultava em novas terminologias e expressões inglesas para os avanços científicos e 

tecnológicos. Aqueles que queriam aprender sobre essas inovações precisavam do 

                                                           
5
 Informações mais detalhadas sobre as conquistas territoriais da Inglaterra e a consequente expansão da língua 

inglesa podem ser encontradas no livro English as a Global Language de David Crystal (2003). 
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inglês para compreender a nova terminologia e para conversar com os inventores e 

manufatureiros falantes de inglês. 
 

Este foi apenas o começo da grande expansão que viria a seguir. Com a Revolução 

Industrial a todo vapor, entre os anos de 1750 e 1900, metade de toda a produção tecnológica 

e científica do mundo advinha das pesquisas realizadas pelos Estados Unidos e Inglaterra, 

especialmente depois da criação da máquina de impressão rotativa e dos novos sistemas de 

transporte (MAFRA, 2004). Muitos eram os materiais impressos em inglês que circulavam 

nos grandes centros tecnológicos: ―manuais técnicos e folhetos, livros de instruções, 

periódicos especializados e populares, propagandas, e procedimentos de comunidades 

científicas‖ (CRYSTAL, 2003, p. 82). 

A explicação trazida por Crystal (2003) sobre o status do inglês no mundo é de que se 

trata de uma língua que esteve repetidamente no lugar certo na hora certa. Como explicitado, 

a expansão da LI foi marcada por diversos fatores em diferentes épocas e o status mundial da 

LI se deve principalmente a estes dois: o crescimento do poder colonial britânico e o 

surgimento dos Estados Unidos como principal potência econômica mundial, e é este último 

fator que continua fomentando o atual status dessa língua. Sobre o desenvolvimento do inglês 

no mundo, ele explica:  

Nos séculos XVII e XVIII, o inglês era a língua da nação colonial líder – Grã-

Bretanha. Nos séculos XVIII e XIX, era a língua do líder da revolução industrial – 

também a Grã-Bretanha. No final do século XIX e começo do XX, era a língua da 

principal potência econômica – os EUA. Como resultado, quando novas tecnologias 

trouxeram novas oportunidades linguísticas, o inglês emergiu como uma língua de 

primeira linha em indústrias que afetavam todos os aspectos da sociedade – a 

imprensa, a publicidade, a radiodifusão, o cinema, as gravadoras, o transporte e as 

comunicações. (CRYSTAL, 2003, p. 120)  
 

 Por ter sido o idioma de potências econômicas mundiais que exerceram influência sobre 

os demais povos e culturas, fica fácil perceber o real motivo da LI ter se tornado uma língua 

internacional. Para Crystal (2010), como mencionado na epígrafe deste subitem, só existe uma 

única razão: o poder das pessoas que a falam. E ele completa: 

Mas é claro que ‗poder‘ significa coisas diferentes em tempos diferentes. No caso do 

Inglês, a língua tem se disseminado como resultado de uma combinação de poder 

político/militar (o Império Britânico), poder tecnológico e científico (Revolução 

Industrial), poder econômico (libras, e depois dólares) e poder cultural 

(transmissões televisivas, viagens, filmes músicas pop, internet...). (CRYSTAL, 

2010, p.10, grifo nosso) 
 

É possível perceber ainda outro elemento crucial cuja contribuição elevou a LI ao status 

de língua internacional: a globalização. Este fenômeno permite a troca de informações e 

tecnologias de forma rápida e abre portas para a comunicação em tempo real entre nações. 

Com o advento da internet – carro-chefe da globalização do século XXI – os países se 

perceberam equipados com uma ampla infraestrutura para comunicação e conexões 
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comerciais. Mas a infraestrutura apenas não era o suficiente. Era preciso que houvesse 

compreensão entre as nações. Daí surgiu a necessidade de uma língua comum nas trocas de 

informações tecnológicas e científicas e, para atender a esses propósitos, o inglês se tornou a 

língua global (MAFRA, 2004). As implicações do uso do inglês para estes fins são descritas 

abaixo: 

Não se pode negar que o fenômeno da globalização distribui continuamente novas 

tecnologias pelo mundo afora. E como muitas dessas tecnologias se originam em 

países falantes de inglês, a distribuição de tecnologia tende a carregar o inglês 

consigo. Isto cria uma porta de entrada para um novo vocabulário advindo de 

países falantes de inglês para aqueles países receptores das novas tecnologias e, 

no final, estes países ―adotam palavras e frases inglesas‖ em suas próprias línguas 

(Graddol, 1997, p. 36). (MAFRA, 2004, p. 141, grifo nosso) 
 

A presença da LI no vocabulário cotidiano de nações não-falantes de inglês e a 

necessidade de acesso às novas tecnologias de informação oportunizaram o interesse pelo 

aprendizado deste idioma no mundo inteiro. A partir desse momento, a LI passou a ser objeto 

de desejo e consumo nos países que queriam se desenvolver e modernizar.  

Ao analisar a presença e uso do inglês no mundo, Kachru (1990) apresentou um 

esquema no qual havia três círculos concêntricos: a) o Inner Circle, onde o inglês é falado 

como primeira língua e é predominantemente a língua de comunicação (i.e. Estados Unidos, 

Reino Unido, Canadá e Austrália); b) o Outer Circle, onde a LI é resultado de uma ocupação 

colonial e serve como segunda língua coexistindo com outras línguas locais (i.e. Índia, 

Filipinas, África do Sul e Singapura); e c) o Expanding Circle, onde a presença do inglês se 

deve aos efeitos da Segunda Guerra Mundial e onde o idioma é amplamente estudado como 

língua estrangeira (i.e. China, Japão, Coréia e Brasil). 

Alguns estudiosos questionam a validade deste modelo inicial proposto por Kachru 

(1990) alegando a crescente complexidade da presença e usos da LI no mundo atual. Outra 

metáfora foi, então, utilizada para representar a expansão desse idioma: a de sucessivas ondas 

(KACHRU et. al., 2006). Impressa nesta nova metáfora está a ideia de que o inglês não se 

espalhou pelo mundo de uma única forma, mas já na sua primeira onda, o idioma produziu 

variedades, tais como o inglês irlandês e o inglês escocês. As outras três ondas que sucederam 

essa primeira produziram estas variedades, respectivamente: inglês americano, australiano 

etc.; inglês indiano, nigeriano etc.; e, por último, inglês chinês, ucraniano, brasileiro, entre 

outros. (RAJAGOPALAN, 2012)  

É deste entendimento que se deriva o termo World Englishes ou World English, como 

prefere Rajagopalan (2012), cujo significado se assemelha a inglês global/mundial e cuja 

referência é a de desterritorialização do idioma, vindo este a pertencer ao mundo e não mais a 
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alguns países isoladamente. Aqui, desaparece a noção de falante nativo como sendo superior e 

a LI é vista como ―uma língua mista e livre de qualquer sujeição à determinada variante 

padrão‖ (KOVALEK, 2013, p. 8). 

Outros termos são usados para caracterizar o atual status da LI: língua franca e língua 

internacional. O primeiro termo é de origem latina e foi definido por Seidlhofer (apud 

GIMENEZ et. al., 2011, p.7) como sendo 

um sistema linguístico adicional que serve como meio de comunicação entre 

falantes de diferentes línguas maternas, ou uma língua pela qual os membros de 

diferentes comunidades de fala podem se comunicar entre si, mas que não é a língua 

materna de nenhum deles – uma língua que não tem falantes nativos. 
 

Crystal (2003) explica que a escolha de uma língua franca é resultado da necessidade de 

comunicação entre localidades que possuem diferentes idiomas. Assim, uma língua comum 

(tradução de lingua franca) é escolhida para tal fim, podendo ser um idioma oficial falado em 

uma dessas comunidades – geralmente o do grupo dominante – ou uma língua estrangeira, 

devido a sua influência econômica, política ou religiosa. Este autor ressalta que 

[o] alcance geográfico no qual uma língua franca pode ser usada é inteiramente 

controlado por fatores políticos. Muitas línguas francas se expandem por pequenas 

áreas – entre poucos grupos étnicos em uma parte de um país ou conectando o 

comércio entre um número reduzido de países, como no caso do oeste africano. 

Diferentemente, o latim foi uma língua franca em todo o Império Romano – pelo 

menos na esfera governamental (poucas pessoas ―comuns‖ nos domínios 

subjugados teriam falado o latim). E nos tempos modernos, o swahili, o árabe, o 

espanhol, o francês, o inglês, o hindi, o português e várias outras línguas 

desenvolveram um grande papel internacional como língua franca em áreas 

limitadas do mundo. (CRYSTAL, 2003, p. 28 e 29) 
 

Como o latim e o francês em suas respectivas épocas, o inglês também conquistou o 

status de língua franca: é a língua majoritariamente escolhida para ser utilizada no comércio e 

nas relações internacionais, na diplomacia, na informática e na produção científica. Status que 

lhe confere certo elitismo, visto que a classe social inserida nesses contextos de uso do idioma 

é a mais alta. Por esse ponto de vista, alguns autores defendem a ideia de que o inglês não 

pode mais ser chamado de língua franca, pois ele já não pertence apenas a essa determinada 

fatia da sociedade, seu alcance já penetrou outras classes sociais (BRUTT-GRIFFLER, 2002 

apud MCKAY, 2002). Contestação discutível, segundo Mckay (2002), já que há países com 

contextos diferentes de aprendizado da língua, onde para se ter acesso ao ELI se deve fazer 

parte de um seleto número de alunos de uma escola particular ou curso de idiomas. De forma 

que, ao se tratar de ensino e aprendizagem de inglês, o fator financeiro não pode ser relegado. 

Quanto ao termo ―língua internacional‖, um dos primeiros estudiosos a defini-lo foi 

Smith (1976 apud MCKAY, 2002, p. 11): ―é aquela [língua] usada por pessoas de diferentes 

nações para comunicar umas com as outras‖. Silva (2012, p.11) explica que 
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o uso do inglês como língua internacional (ILI) leva à crescente desvinculação entre 

a língua e os espaços geográficos restritos a países ou nações específicas, passando o 

idioma a ser apropriado nos mais diversos contextos e para diferentes propósitos. 
 

 Algumas características garantem ao inglês esse status. Segundo Mckay (2002), elas 

são: a) o uso global da língua para fins de comunicação entre países e local como uma língua 

de comunicação ampla entre sociedades multilíngues; b) o uso da LI não está mais 

relacionado às culturas dos países do Inner Circle; c) no nível local, o inglês se vê imerso na 

cultura do país onde ele é usado; e d) no sentido global, uma de suas funções mais 

importantes é capacitar seus falantes a compartilhar suas ideias e culturas com outros. A 

autora conclui: 

Várias características do inglês hoje, então, lhe garantem o status de língua 

internacional, particularmente no sentido global. Claramente, esta é a língua que está 

sendo aprendida por mais e mais indivíduos como uma língua adicional, é central 

para o crescimento econômico global e é a principal língua da cultura de massa em 

desenvolvimento. (MCKAY, 2002, p. 15) 
 

Apesar das dissensões a respeito do termo utilizado para caracterizar o atual status da 

LI, entende-se que este idioma apresenta todos os aspectos supracitados e, por isso, adota-se 

aqui os dois termos (língua franca e língua internacional) como sinônimos e complementares 

entre si. 

 

2.2.2 A ideologia que permeia a língua inglesa 

 

O que importa observar através dessa retomada histórica da expansão da LI é que este 

processo se deu via algum tipo de poder, seja ele militar, colonial, industrial, político, 

econômico ou tecnológico. O fato do atual status da LI ser fruto desse processo histórico diz 

muito sobre o tipo de ideologia que o ensino dessa língua pode transmitir. 

Inicialmente, seria o fato de se atribuir a um idioma uma superioridade. Isso se deve à 

sua dimensão profundamente colonialista – advogada por Phillipson (1992) e Pennycook 

(1998), os quais denunciam os malefícios trazidos pela expansão desenfreada do inglês no 

mundo sem o devido cuidado pela preservação da língua e cultura locais. Phillipson (1992, p. 

54) traz a noção de imperialismo linguístico para  

capturar a forma como uma língua domina as demais, tendo o anglocentrismo e o 

profissionalismo como os mecanismos centrais no ELI
6
 que operam dentro de uma 

estrutura na qual a distribuição desigual de poder e recursos é realizada e legitimada. 
 

 Afirmando que o ―linguicismo‖ é o conceito central nesse tipo de imperialismo, ao 

usar esse termo cunhado por Skutnabb-Kangas nos anos 80, Phillipson (1992, p. 55) se refere 

                                                           
6
 Ensino de Língua Inglesa, tradução de ELT – English Language Teaching, no texto original. 
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a uma ação que envolve a ―representação da língua dominante, para a qual características 

desejáveis são atribuídas, para fins de inclusão, e o oposto para as línguas dominadas, para 

fins de exclusão‖. Pennycook (2009, p. 56), por sua vez, alega que esta posição imperialista 

―[...] alardeia os benefícios do inglês como melhores do que os de outras línguas, sugerindo 

que o inglês é superior às outras línguas em termos de suas qualidades intrínsecas (a natureza 

da língua) e extrínsecas (as funções da língua)‖. A afirmação desse autor pode ser melhor 

compreendida através do relato abaixo sobre como o inglês era visto no século XIX e para 

qual fim ele era utilizado e difundido:  

Os escritos sobre o inglês no século XIX abundaram em glorificações da língua, 

sugerindo, por um lado, que a excelência inegável das instituições, ideias e cultura 

britânicas deveriam estar refletidas na língua e, por outro lado, as inegáveis 

qualidades superiores do inglês deveriam refletir um povo e uma cultura de 

qualidade superior. Assim, o Reverendo James George, por exemplo, 

argumentando que o Reino Unido foi ―comissionado para ensinar uma língua 

nobre incorporando os mais ricos tesouros científicos e literários‖, afirmou que 

―Enquanto a mente evolui, a língua evolui e se adapta ao pensamento das pessoas. 

Por isso, uma raça altamente civilizada sempre terá uma língua altamente 

excelente. A língua inglesa é, em todos os sentidos, uma língua muito nobre. 

Emprego aqui o termo nobre com uma rigorosa exatidão‖ (George, 1867, p. 4). 

(PENNYCOOK, 1998, p. 136, grifo nosso) 
  

Há pelo menos duas razões pelas quais o inglês era considerado uma língua nobre, 

especial e melhor: seu extenso vocabulário e sua suposta flexibilidade e abertura para 

assimilar vocábulos estrangeiros. A superioridade do inglês foi defendida por autores nos 

anos 80 e 90 ao alegarem a magnitude do vocabulário dessa língua em relação às demais. 

Argumentam, segundo transcreve Pennycook (1998, p. 141): 

É o enorme e variado léxico do inglês, muito maior do que o mero número e alcance 

geográfico de seus falantes, que verdadeiramente torna a nossa língua materna 

maravilhosa – torna-a, na verdade, um meio para a expressão precisa, vívida e 

consistente do pensamento e das emoções sem igual, seja no passado ou no presente. 

[...] é não apenas uma grande língua, mas a maior. (Claiborne 1983:4)  

 

A riqueza do vocabulário inglês e a variedade de sinônimos disponíveis significam 

que os falantes de inglês podem com frequência traçar nuances de distinção não 

disponíveis para os não-falantes desse idioma. O francês, por exemplo, não pode 

distinguir entre casa e lar, entre mente e cérebro
7
 [...]. (Bryson 1990:3) 

 

Fica clara nas duas citações acima a noção de superioridade que permeia as falas dos 

autores ao comparar o inglês aos outros idiomas do mundo. Delas, pode-se facilmente inferir 

a ideia de que o sujeito que fala inglês possui melhores condições não só de fala, mas de 

pensamento – visto que o pensamento é construído por palavras e vocábulos que dispomos no 

intelecto. Assim, a noção de superioridade não seria apenas conferida à língua, mas aos seus 

―donos‖ cuja habilidade intelectual sobrepujava os demais.  

                                                           
7
 A última frase da citação, no original: ―The French, for example, cannot distinguish between house and home, 

between mind and brain […]‖. 
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Sobre o segundo argumento – que alega a flexibilidade do inglês, pintando-o com um 

idioma democrático –, Pennycook (1998) denuncia sua incoerência ao demonstrar que esse 

pensamento leva a crer que, claro, não era o inglês que portava essas qualidades – visto que 

nenhuma língua pode conter características pessoais –, mas sim os seus falantes. E a história 

colonial possui evidências fulgentes de que os colonizadores ingleses não eram abertos ao 

convívio e à troca com os colonizados, senão que a postura daqueles frente a estes era de 

dominação, superioridade e exclusão, inclusive da língua. 

É possível perceber, assim, que o status que o inglês tem hoje é um desdobramento da 

ideologia que permeava a mente dos falantes e dos propagadores desse idioma desde seus 

primórdios. O inglês foi sendo difundido mundialmente, como visto no subitem anterior, por 

meio das colonizações empreendidas pelo império britânico, pela globalização (em seus 

diversos momentos históricos), pelo poderio bélico e econômico dos EUA e, claro, pela 

imensa indústria de ELI que se criou a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse ensino foi por 

muito tempo realizado segundo um modelo importado – seja dos EUA ou da Inglaterra – e 

perseguia padrões de fala que se assemelhasse ao nativo. Para o aprendiz, o alvo aqui 

perseguido não era apenas aprender o idioma, mas obter o status do falante, tão admirado e 

desejado. 

Desse modo, por meio da representação ilusória da língua dominante, o aprendiz 

assimila uma série de crenças a respeito dos benefícios que o aprendizado da LI possa lhe 

trazer, e não só acredita que haja um valor intrínseco ao idioma, como se convence/é 

convencido de uma importância e superioridade ligadas aos povos que o inglês representa, 

especialmente os de países hegemônicos. Se ainda no século XIX o inglês possuía status de 

língua altamente nobre cujos falantes eram detentores dos mais ricos tesouros científicos e 

literários, não é de se estranhar que dois séculos mais tarde, após um longo processo de 

colonização e difusão do idioma e da ideologia que o permeia sem qualquer cuidado ou 

preocupação com as outras culturas e línguas, ainda haja rastros dessa mentalidade em meio à 

sociedade contemporânea. 

Muitas vezes apoiados nessa ideologia de superioridade e no status que obterão se 

aprenderem o idioma, os aprendizes de LI são motivados a estudá-la por diversas razões de 

ordem ideológico-social. Mckay (2002, p. 21) relaciona os recorrentes interesses dos 

aprendizes ao estudarem essa língua: ―Muitos indivíduos aprendem inglês […] porque eles 

querem acesso a coisas como informação científica e tecnológica, comércio econômico global 

e melhor educação. ‗Em suma, inglês provê poder linguístico‘ (KACHRU, 1986, p. 1)‖. 

Assim, a procura pelo inglês tem íntima relação com o prestígio. Rajagopalan (2003, p. 65) 
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denuncia o senso comum de que quem ―domina uma língua estrangeira é admirado como 

pessoa culta e distinta‖ e, ainda, que ―as pessoas se dedicam à tarefa de aprender línguas 

estrangeiras porque querem subir na vida‖. O status que a LI possui seria, então, supostamente 

compartilhado com o falante/aprendiz do idioma, relegando aos demais uma inferioridade, ou 

melhor, um estigma de inferioridade pelo simples fato de não falarem inglês. Essa 

inferioridade possui duas facetas: ela opera tanto no indivíduo que está aquém da LI quanto 

naquele que a estuda. O primeiro se sente inferior em relação ao último e este em relação ao 

―nativo‖. 

A figura do nativo foi por muito tempo um alvo a ser perseguido pelos aprendizes de LI. 

Métodos de ensino foram desenvolvidos visando esse fim: uma proficiência em LI cujo 

parâmetro fosse a semelhança da desenvoltura oral do nativo. Um alvo impossível de ser 

atingido pelos estudantes de LI, visto que a própria figura do nativo do inglês mundial é uma 

figura surreal. Rajagopalan (2004, p. 112) advoga que o inglês é uma língua internacional, e 

como tal, ―pertence a todos que o falam, mas não é a língua materna de ninguém‖, e ainda, em 

outro momento, defende que ―em nosso mundo globalizado, os chamados nativos (de 

qualquer língua, mas especialmente de línguas que se espalharam pelo globo por qualquer 

razão que seja) são uma espécie em extinção‖ (RAJAGOPALAN, 2006a, p. 99). Por esse 

ponto de vista, a ideologia que imprime a figura do falante anglófono ―nativo‖ como padrão 

correto a ser imitado é apenas mais uma forma de opressão. 

Faz-se necessário, portanto, encarar o inglês como um instrumento de interação entre os 

povos e culturas outras e não como uma língua melhor ou superior. Moita Lopes (1996b, p. 

59) recomenda que não se ignore a língua do colonizador ou imperialista, mas que se saiba 

―fazer uso dela em benefício do Terceiro Mundo‖. 

Partindo dessas discussões, o próximo item trará as relações entre a ideologia e o ensino 

de LI, bem como as implicações pedagógicas que delas decorrem. 

 

2.2.2.1 Ideologia e ensino-aprendizagem de LI 

 

Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou de 

modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que 

eles trazem consigo. (FOUCAULT, 1999, p. 44) 

 

Fruto de uma situação social, o discurso está impregnado pelas ideias emanadas da 

classe que domina ideologicamente a sociedade. Dentre as instituições sociais que colaboram 

para a propagação da ideologia dominante, a entidade escolar desempenha o papel de 
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modeladora, adestradora dos indivíduos, fazendo-os entender quais as ideias e discursos 

apropriados dentro do contexto social, principalmente segundo a classe social detentora desse 

poder ideológico (FOUCAULT, 2007). 

No ensino-aprendizagem de LE, principalmente de uma língua de alcance global como 

o inglês, essas relações de poder e discursos político-ideológicos dominantes se fazem 

igualmente presentes. A disseminação do inglês em âmbito mundial possibilitou o contato de 

diversos países com as culturas dominantes da LI – essencialmente a britânica e a americana. 

Nas ex-colônias desses impérios, marcas ideológicas do contato com a língua e cultura 

invasoras ainda permanecem registradas no imaginário desses povos, como confirma 

Pennycook (1998, p. 2): ―a prática do colonialismo produziu formas de pensar, dizer e agir 

que perduram no seio das culturas e nos discursos dos países colonizados‖. Para que a 

colonização aconteça de forma ―efetiva‖ é necessário que se incuta nos colonizados a ideia da 

superioridade dos colonizadores e, consequentemente, da inferioridade daqueles. A esse 

respeito, disserta Freire (1987, p. 87): 

Uma condição básica ao êxito da invasão cultural é o conhecimento por parte dos 

invadidos de sua inferioridade intrínseca. [...] na medida em que os invadidos vão 

reconhecendo-se ―inferiores‖ necessariamente irão reconhecendo a ―superioridade‖ 

dos invasores. Os valores destes passam a ser a pauta dos invadidos. Quanto mais se 

acentua a invasão, alienando o ser da cultura e o ser dos invadidos, mais estes 

quererão parecer com aqueles: andar como aqueles, vestir à sua maneira, falar a seu 

modo. 
 

 Todas as línguas que expandiram seu alcance por meio de processos colonizadores 

levaram consigo essa ideia de dominação e superioridade. Afinal, a língua estrangeira estava 

necessariamente relacionada ao estrangeiro-dominador. Dessa forma, o poder exercido pela 

LI nas sociedades alcançadas por ela também encontra respaldo na história da humanidade e 

remonta ao papel histórico desempenhado pela palavra estrangeira na formação das 

civilizações da história, como explica Bakhtin/Voloshinov (2002, p. 101, grifo do autor): 

a palavra estrangeira foi, efetivamente, o veículo da civilização, da cultura, da 

religião, [e] da organização política (os sumérios em relação aos semitas 

babilônicos; os jaféticos em relação aos helenos; Roma, o cristianismo, em relação 

aos eslavos do leste, etc.). Esse grandioso papel organizador da palavra estrangeira – 

palavra que carrega consigo forças e estruturas estrangeiras [...] – fez com que, na 

consciência histórica dos povos, a palavra estrangeira se fundisse com a ideia de 

poder, de força, de santidade, de verdade, e obrigou a reflexão lingüística a voltar-

se de maneira privilegiada para seu estudo. 
 

 Para os povos dominados, diante de tamanha exposição à cultura dominante, o 

conformismo e a réplica parecem ser o caminho mais natural a seguir. Atitude semelhante é 

vivenciada nas salas de aula de LI onde se observa uma expressiva ignorância quanto à 

dimensão política do ensino de línguas por parte dos seus propagadores: os próprios docentes 
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de LI, acostumados a ver sua atividade pedagógica como isenta de valores ideológicos e, 

portanto, apolítica. O resultado dessa alienação é descrito por Siqueira (2005, p. 3):  

E assim, santificamos a língua, divinizamos a cultura (ou culturas) por esta 

representada. [...] De forma imposta ou não, facilmente sucumbimos à ditadura do 

livro didático (embora não em todos os contextos) e, juntamente com seus autores, 

em grande parte estrangeiros, enfatizamos, de maneira quase ostensiva, alimentando 

uma espécie de etnocentrismo às avessas, os aspectos (normalmente, os positivos) 

da língua e cultura estrangeiras, sem sequer tentarmos promover a importantíssima 

relação dialógica entre cultura alvo e cultura materna. 
 

 Brun e Brun (2010, p. 104) afirmam que os alunos de LI, especialmente durante o 

ensino fundamental, ―estão particularmente submetidos às representações sociais dos seus 

professores sobre o outro estrangeiro e sua cultura‖. E quando não se é dada a devida 

importância e atenção ao papel influenciador do professor em sala de aula, esse profissional 

acaba por transmitir – ainda que inconscientemente – a ideologia dominante que permeia a LI, 

fazendo com que um sentimento de inferioridade seja propagado e possibilitando a 

reprodução ideológica, no cenário educacional brasileiro, do que disse Simon Jenkins (1995 

apud PENNYCOOK, 1998, p. 134): ―O inglês triunfou. Aqueles que não falam essa língua 

estão em desvantagem universal contra aqueles que o falam. Aqueles que negam esta 

supremacia apenas pretendem manter essa desvantagem em segredo.‖ 

 Esse tipo de posicionamento acrítico e alienado por parte do professor tende a 

imobilizar o pensamento cultural crítico do aluno, o que pode incorrer, inclusive, na formação 

ou manutenção de estereótipos culturais em seu imaginário. Pois, como discutido 

anteriormente, o processo de aprendizagem de uma língua envolve a transmissão de aspectos 

ideológico-culturais que em sua maioria nem são percebidos pelo receptor, como explica 

Hinkel (1999 apud KAWACHI, 2011, p. 43, grifo do autor):  

[...] um significado muito mais complexo de cultura refere-se a normas sócio-

culturais, visões de mundo, crenças, hipóteses e sistemas de valores que se 

enquadram em praticamente todas as facetas do uso da língua, incluindo a sala de 

aula e o processo de ensino-aprendizagem. O termo cultura invisível se aplica a 

crenças socioculturais e hipóteses sobre as quais a maioria das pessoas não está 

ciente e, portanto, não pode examinar intelectualmente. 
 

 Um exemplo disso é relatado por Kubota (1998), em Mckay (2002): uma das formas 

pelas quais o inglês tem exercido influência no Japão é através das imagens apresentadas nos 

livros didáticos de inglês a respeito da língua, cultura, raça e etnia dos falantes nativos como 

sendo superiores. Mckay (2002, p. 23) alerta, entretanto, que não é a LI ―ou sua ampla 

aquisição que é a causa de tal estereótipo negativo. A culpa deve recair, preferivelmente, 

sobre aqueles que disseminam livros e ideias que expõem estas imagens negativas‖. A 

responsabilidade do professor frente ao material didático e paradidático utilizados, ao 
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conteúdo abordado em sala de aula e à forma como esse conteúdo é trabalhado fica 

claramente evidenciada. 

 Sabe-se que o contato com essa ―cultura invisível‖ – aqui compreendida como a 

ideologia dominante presente na LI – não se dá apenas na sala de aula, mas é lá onde as 

questões ideológicas da língua devem ser problematizadas, debatidas e pensadas. Para 

Siqueira (2005, p. 19), é preciso primeiramente reconhecer que ainda há ―lacunas enormes na 

formação do professor de línguas. A competência cultural crítica é uma delas‖. O professor 

enquanto igualmente aprendiz necessita ―também ser formado em bases que privilegiem o 

pensamento crítico e estejam ancoradas em uma pedagogia libertadora que o transforme tanto 

em produtor quanto em produto da história‖ (SIQUEIRA, 2005, p. 19), a fim de que lhe sejam 

fornecidos subsídios que o permitam trabalhar a sensibilização cultural dos seus alunos. 

 Por esta razão, o aspecto cultural da LI não pode ser negligenciado em sala de aula, 

tampouco trabalhado de forma leviana. Há que se comprometer e agir politicamente levando 

os aprendizes a uma compreensão crítica do idioma, sua história, seus múltiplos aspectos 

culturais e ideologia(s). Sobre essa relação língua-cultura versará o tópico a seguir. 

  

2.3 Cultura e ensino de língua inglesa 

 

 Há consenso entre diversos pesquisadores em LA sobre a íntima relação entre língua e 

cultura e a importância de se estudar aquela sem negligenciar esta. Dentre os autores que 

defendem a indissociabilidade do ensino de LE e de seu(s) conteúdo(s) cultural(ais), pode-se 

citar Byram (1997), Kramsch (1998), Oliveira (2007), Lima (2004; 2012), Lima, L. (2010), 

Siqueira (2005), entre outros. É verdade, no entanto, que existem estudiosos que discordam da 

necessidade de se ensinar língua e cultura. Alegam que há espaço para o ensino apenas 

instrumental do idioma, para fins de comércio e relações profissionais, sendo prescindível 

nesses casos o ensino da cultura (ALPTEKIN e ALPTEKIN, 1984).  Smith (1996), 

corroborando com esse pensamento, advoga que em se tratando de uma língua internacional 

como o inglês, não há razão para conectá-la a uma cultura, visto que, por definição, uma 

língua internacional é uma língua sem pátria. (LIMA, 2008) 

 Analisando as razões alegadas por ambas as posições, entende-se que o fato da LI hoje 

ser uma língua internacional não a isenta da capacidade de transmitir ideologias, pois mesmo 

sendo um idioma enormemente disseminado e falado em quase todo o globo, seu contato com 

outros povos traz consequências de ordem linguística, política e cultural. E mesmo aqueles 
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indivíduos cujo interesse em aprender esse idioma seja puramente instrumental não estão 

alheios às influências dos discursos veiculados em LI. 

Assim, somando voz com os autores que enxergam a necessidade de adoção por parte 

do professor de uma postura política ao ensinar LE, especialmente a LI, este item traz 

reflexões sobre o ensino de língua e seu aspecto cultural – portanto, político. Inicialmente se 

propõem ponderações acerca do que é cultura para, a posteriori, tratar a noção de globalização 

cultural, como ela acontece e quais os seus efeitos. Em seguida, o tema interculturalidade é 

abordado enquanto habilidade necessária a professores, alunos e falantes de LEs em geral. 

 

2.3.1 Compreensões sobre cultura 

 

 Acepções de cultura podem ser encontradas nos mais variados campos do saber, 

dentre os quais se podem citar a antropologia, os estudos culturais, a sociologia etc. Sabe-se, 

portanto, que há tantas acepções quantos forem os estudiosos dispostos a conceituá-la. E 

percebe-se ainda que, mesmo dentro de um único campo, o conceito de cultura não é unívoco. 

Independentemente da quantidade de definições existentes e da dificuldade de se 

conceituar cultura, ―a noção de cultura ainda parece indispensável para o estudo das maneiras 

pelas quais as pessoas ao redor do mundo se constituem em agregados e coletividade de 

vários tipos‖ (COX e ASSIS-PETERSON, 2007, p. 29). Por esta razão, alguns conceitos 

atribuídos ao termo serão aqui apresentados para que se compreenda quais acepções serão 

abraçadas e para qual fim. 

 As maneiras de ser de um povo (LADO, 1957); ―o que a sociedade faz e pensa‖ 

(SAPIR, 1921, p. 220, grifo do autor); os feitos artísticos e históricos de um povo (cultura 

com ―C‖ maiúsculo) e os hábitos e costumes do dia-a-dia de um grupo de indivíduos (cultura 

com ―c‖ minúsculo) (TOMALIN e STEMPLESKI, 1993); a soma de todo o aprendizado do 

ser humano (SEELYE, 1993); o contexto que une um grupo de pessoas (BROWN, 2000); a 

maneira humana de se organizar enquanto grupo e de se entender e entender o outro 

(BRODY, 2003); o ―processo dialético entre modelos internos do mundo e a realidade 

externa‖ (KATAN, 2004, p. 31); e a forma de vida de um grupo de pessoas por meio da qual 

compartilham práticas sociais e visões de mundo (MORAN, 2001) são alguns dos inúmeros 

conceitos de cultura já tecidos historicamente e apontados por Oliveira (2007, p. 28-31). 

 Um dos principais antropólogos do século XX, Clifford Geertz (2008), numa crítica a 

Clyde Kluckhohn, apresenta onze definições cunhadas por este, para só então revelar a sua 

definição de cultua. O referido trecho pode ser lido abaixo: 
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Kluckhohn conseguiu definir a cultura como: (1) ―o modo de vida global de um 

povo‖; (2) ―o legado social que o indivíduo adquire do seu grupo‖; (3) ―uma forma 

de pensar, sentir e acreditar‖; (4) ―uma abstração do comportamento‖; (5) ―uma 

teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela qual um grupo de pessoas se 

comporta realmente‖; (6) ―um celeiro de aprendizagem em comum‖; (7) ―um 

conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes‖; (8) 

―comportamento aprendido‖; (9) ―um mecanismo para a regulamentação normativa 

do comportamento‖; (10) ―um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente 

externo como em relação aos outros homens‖; (11) ―um precipitado da história‖, e 

voltando-se, talvez em desespero, para as comparações, como um mapa, como uma 

peneira e como uma matriz. (GEERTZ, 2008, p. 4) 
 

Geertz (2008) argumenta que, devido à tamanha ―difusão teórica‖, um conceito de 

cultura um tanto quanto resumido e coerente seria muito bem-vindo, pois a pluralidade de 

possibilidades de definição apela para a necessidade de uma escolha. Seguindo esse 

raciocínio, este antropólogo recorre a um conceito próprio de cultura, em suas palavras: 

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semiótico. Acreditando, 

como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que 

ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, 

não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado. (GEERTZ, 2008, p. 4) 
 

De acordo com essa visão, a cultura é o lugar onde nascem as interpretações 

discursivas e as visões de mundo dos indivíduos. É o terreno fértil onde crescem as crenças, 

onde se compartilham as ideias, os pensamentos e as ações. É o ambiente em que a vida é 

interpretada de certa maneira e as experiências humanas são vivenciadas numa pluralidade de 

significados, os quais se constroem historicamente. 

Bauman (2013), no primeiro capítulo de seu livro A cultura no mundo líquido 

moderno, discorre sobre os diferentes conceitos de cultura ao longo da história, os quais 

variaram desde o conceito cultural iluminista ao que ele chama de cultura da modernidade 

líquida. O iluminismo apresentou a cultura ao mundo como sendo a solução para o conflito de 

classes, ao promover a aproximação das massas à elite por meio do conhecimento. Iniciativa 

aparentemente nobre, não fosse a clara noção de superioridade daqueles que se enxergavam 

os ―detentores‖ do conhecimento que ajudavam, quase que num ato de pura generosidade, a 

massa ―ignorante‖. Nas palavras de Bauman (2013, p. 12 e 13, grifo do autor): 

O nome ―cultura‖ foi atribuído a uma missão proselitista, planejada e empreendida 

sob a forma de tentativas de educar as massas e refinar seus costumes, e assim 

melhorar a sociedade e aproximar ―o povo‖, ou seja, os que estão na ―base da 

sociedade‖, daqueles que estão no topo. [...] A ―cultura‖ compreendia um acordo 

planejado e esperado entre os detentores do conhecimento (ou pelo menos 

acreditavam nisso) e os ignorantes (ou aqueles assim descritos pelos audaciosos 

aspirantes ao papel de educador); um acordo apresentado, por incidente, com uma 

única assinatura, unilateralmente endossado e efetivado sob a direção exclusiva 

recém-formada da ―classe instruída‖, que buscava o direito de moldar uma ―nova e 

aperfeiçoada‖ ordem a partir das cinzas do ancien régime. 
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 Essa noção de cultura, cuja missão era educar as massas segundo os preceitos da 

classe que detinha o poder, veio a ter sua expressão máxima com as colonizações acontecendo 

em variadas partes do globo. Após a obtenção de uma roupagem teórica, o conceito ficou 

conhecido como teoria cultural evolucionista que ―atribuiu à sociedade ‗desenvolvida‘ a 

função de converter os demais habitantes do planeta‖ (BAUMAN, 2013, p. 14). Uma vez que 

esse processo ―civilizatório‖ foi realizado – promovendo linguicismos e exaltação de culturas 

em detrimento de outras –, era preciso manter a ordem, preservar o Estado-Nação e seu poder 

sobre as colônias. E foi para este fim que a cultura passou a servir, deixando de lado a ideia 

inicial de transformação social para a de preservação do status quo conquistado. Segundo 

Bauman (2013), no entanto, esse novo papel conservador da cultura teria curta duração, visto 

que inúmeras transformações sociais se aproximavam tornando ―líquida‖ a fase ―sólida‖ da 

modernidade. Essa liquidez defendida pelo autor diz respeito a uma nova era social na qual a 

cultura serve aos interesses da sociedade de consumo cuja intenção prima é seduzir clientes: 

As forças que impulsionaram a gradual transformação do conceito de ―cultura‖ em 

sua encarnação líquido-moderna são as mesmas que favorecem a libertação dos 

mercados de suas limitações não econômicas, sobretudo sociais, políticas e étnicas. 

[...] A cultura hoje se assemelha a uma das seções de um mundo moldado como uma 

gigantesca loja de departamentos em que vivem, acima de tudo, pessoas 

transformadas em consumidores. [...] A função da cultura não é satisfazer 

necessidades existentes, mas criar outras – ao mesmo tempo que mantém as 

necessidades já entranhadas ou permanentemente irrealizadas. (BAUMAN, 2013, p. 

20 e 21) 
 

 Como visto, o termo ―cultura‖ já passou por numerosas transformações e concepções, 

as quais estão respaldadas por fatos e momentos históricos. Kramsch (2001, p. 201) explica 

que 

[a]ntes da Segunda Guerra Mundial, o termo ―cultura‖ significava conhecimento 

sobre grandes obras da literatura, instituições sociais e eventos históricos adquirido 

através da tradução de textos escritos. A ascensão da linguística e das ciências 

sociais depois da Segunda Guerra e as demandas das economias de mercado deram 

proeminência à língua falada e à comunicação entre culturas em situações do dia-a-

dia. 
 

A crescente interação entre os povos estabeleceu um novo momento no cenário 

mundial e propiciou o contato mais próximo entre culturas distintas, contato esse mediado 

pela língua. A ideia do que seja cultura evoluiu de aspectos meramente artísticos, produtos 

culturais, para meio/contexto em que se vive cuja influência determina formas de pensar e 

agir de determinado grupo social. Assim, para Kramsch (1998, p. 127), pertencer a 

determinada cultura é participar de ―uma comunidade discursiva que compartilha um espaço 

social e histórias comuns e um sistema comum de padrões para perceber, acreditar, avaliar e 

agir‖ no mundo. De um modo geral, pode-se sintetizar o conceito de cultura ao apresentá-la 

como 
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um conjunto de padrões compartilhados de comportamentos e interações, construtos 

cognitivos, e compreensão afetiva que são adquiridos por meio de um processo de 

socialização. Esses padrões compartilhados identificam os membros de determinado 

grupo social enquanto que, ao mesmo tempo, os distinguem de outros. (LIMA, 

2008, p. 92) 
 

Cultura, portanto, não é algo concreto, palpável. Ela é um conceito, algo abstrato, 

intangível. O risco que se corre ao tentar definir cultura é acabar por reificá-la, torná-la uma 

coisa, algo estanque, imutável. Por essa razão e na tentativa de enfatizar o aspecto flexível e 

fluido da cultura, em detrimento dos conceitos rígidos atribuídos a esse vocábulo, Street 

(1993) escreve um texto que leva o título de Culture is a verb (Cultura é um verbo) e cujo 

argumento principal pode ser contemplado nessa frase: 

A cultura é um processo ativo de construção de significado e compete com 

definições, incluindo a sua própria definição. Isto é, então, o que quero dizer ao 

argumentar que cultura é um verbo. (STREET, 1993, p. 25) 
 

A denúncia feita por esse antropólogo é a da necessidade de definições presente no 

discurso da ciência social. Segundo ele, esse costume fez com que a cultura, que não é uma 

coisa, se vestisse de tal para que só assim pudesse receber uma definição. Em suas palavras: 

―cultura não é uma coisa, mas tem de ser vestida como uma no discurso da ciência social para 

poder ser definida‖ (STREET, 1993, p. 25). O perigo reside nas consequências de se atribuir a 

um conceito características de um ser, de um sujeito capaz de agir. Oliveira (2007, p. 30) 

exemplifica esse tipo de confusão recorrente no imaginário popular e propagado nas salas de 

aula e os efeitos que esse pensamento pode causar: 

Fala-se assim de uma cultura como agente causal ou como um ser consciente. 

Quando dizemos, por exemplo, que ―a cultura baiana leva o turista a ver a Bahia 

como o paraíso das festas‖, ou ―a cultura baiana valoriza as festas‖, estamos na 

verdade atribuindo à cultura uma característica de agente que pode fazer coisas. No 

entanto, esse entendimento essencialista de cultura contribui para perigosas 

generalizações a respeito das pessoas e leva aos estereótipos e ao enfoque nas 

diferenças. 
 

Isso porque nesse tipo de entendimento de cultura, a rotulação e a distribuição de 

adjetivos aos inúmeros indivíduos pertencentes a um povo ou nação se constituem numa 

forma extremamente simplificada e generalista de referenciar e distinguir o ―eu‖ do ―outro‖. 

Aqui se justifica a importância de se levar a sério ensino de língua e de cultura. Para isso, é 

necessário mais que boa intenção, é necessário criticidade, autoconhecimento e tolerância às 

diferenças e à diversidade.  

A visão de cultura enquanto processo de construção de significado trazida por Street 

(1993) enfatiza o aspecto mutável da cultura e permite uma compreensão mais crítica desta. 

Assim como ele, Holliday (1999) desenvolve uma visão mais crítica de cultura ao propor o 

conceito de small culture (pequena cultura) e large culture (ampla cultura). O primeiro diz 
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respeito à cultura no sentido restrito do termo, a cultura de qualquer grupo social coeso, sendo 

possível a coexistência de tantas pequenas culturas quantos forem os grupos sociais dentro de 

um mesmo país. O segundo conceito fala daquela cultura em sentido amplo, a cultura 

pertencente a cada nação e etnia; sua ênfase recai sobre o que a diferencia uma nação de 

outras e grupos étnicos distintos. 

 Dentro dessa perspectiva, é possível desenvolver uma percepção diferenciada de 

cultura de forma que o próprio indivíduo se perceba participante de distintos grupos sociais 

dentro de um mesmo país cujas práticas sociais ele assimila e, através desse olhar, seja 

possível enxergar dentro de si a heterogeneidade de culturas da qual ele mesmo faz parte, 

muitas delas contrastantes entre si. Por meio dessa autoimagem, agora mais aproximada da 

realidade cultural do sujeito contemporâneo (ou pós-moderno, como preferem alguns), é que 

se faz possível o entendimento do outro em toda a sua complexidade e diversidade. Afinal, 

como defende Hall (1992), dentro de um único indivíduo da atualidade habitam inúmeras 

identidades fragmentadas e fluidas em constante mudança e permutação. 

Assim, quando se pensa na cultura de determinado país, não há mais espaço para se 

pensar em algo homogêneo e coeso. A própria compreensão de cultura nacional é um 

construto imaginário, discursivo e simbólico. Segundo Hall (1992, p. 50),  

as culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso — um 

modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 

concepção que temos de nós mesmos [...]. Como argumentou Benedict Anderson 

(1983), a identidade nacional é uma ―comunidade imaginada‖. 
 

É dentro dessa comunidade imaginada, dessa representação nacional que se 

desenvolvem culturas (aquelas com o ―c‖ minúsculo) capazes de modelar identidades e, 

mesmo sendo divergentes, conseguem coabitar em um mesmo indivíduo e respaldar suas 

múltiplas identidades. Daí a compreensão exposta por Porcher (1994, p. 8) de que ―cultura é 

um conjunto, ao mesmo tempo homogêneo e contraditório, de outras culturas, que se pode 

chamar, de maneira neutralizada, subculturas‖. Esse entendimento, em vigor desde o início do 

século XXI, denuncia o reducionismo com que eram tratados os traços nacionais e seus 

aspectos culturais. Comparar uma cultura nativa e uma estrangeira, vendo-as como algo 

geograficamente delimitado e imutável, é certamente uma atitude que demonstra ignorância 

quanto a sua própria cultura e identidade. As novas pesquisas desenvolvidas sobre língua e 

cultura, se quiserem acompanhar a mudança dos tempos e abarcar em seu respaldo teórico os 

estudos culturais atuais, não podem se furtar do dever de enxergar a língua como cultura e 

esta como algo fluido e intercambiável. Kramsch (2001, p. 205) alerta que uma visão estanque 

de língua e cultura em pesquisas sobre comunicação intercultural 
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[...] não reflete as complexidades de uma era pós-colonial global na qual as pessoas 

vivem em espaços múltiplos e móveis e partilham de múltiplas identidades 

geralmente conflitantes e onde a possibilidade para um indivíduo para melhorar suas 

chances de sucesso não são tão claras como uma vez se acreditou (em parte, porque 

a noção de ‗sucesso‘ não é partilhada universalmente). Em poucos anos, o 

tradicional binário Nós x Eles na comunicação intercultural será substituído pela 

noção que num mundo interligado e interdependente o Outro está em Nós e Nós 

estamos no Outro. A comunicação intercultural terá de lidar com identidades fluidas 

e redes transculturais em vez de com indivíduos autônomos situados em culturas 

nacionais estáveis e homogêneas. 
 

 Esta é a compreensão atual de cultura trazida pelos estudos culturais, especialmente 

aqueles que defendem sua intrínseca relação com a língua e que percebem a mobilidade e 

fluidez com as quais se manifestam no cenário global contemporâneo. O fluxo não só de 

informações como de interações entre países é uma realidade com a qual grande parte dos 

seres humanos convive como um claro resultado de um fenômeno chamado de globalização. 

Sabe-se que o inglês ocupa um papel central nesse processo e as culturas às quais ele conecta 

os aprendizes e indivíduos com os quais estabelece contato exercem, de igual forma, grande 

influência a nível mundial. 

 

2.3.2 Globalização cultural 

 

 Conhecida como um processo de aproximação de fronteiras, de troca de informações e 

fluxos econômicos a nível global, a globalização é um fenômeno cuja data de início não é 

consensual entre os estudiosos. Canclini (2007), em seu livro A globalização imaginada, traz 

à reflexão o que vem a ser globalização segundo as diversas maneiras como esse processo é 

compreendido e explica: 

Sobre a data em que a globalização teria começado, vários autores a localizam no 

século XVI, no início da expansão capitalista e da modernidade ocidental (Chesnau, 

1989; Wallerstein, 1989). Outros datam a origem em meados do século XX, quando 

as inovações tecnológicas e comunicacionais articulam os mercados em escala 

mundial. Essa conjunção de mudanças tecnológicas e mercantis só ganha contornos 

globais quando se estabelecem mercados planetários nas comunicações e na 

circulação do dinheiro, e se consolida com o desaparecimento da URSS e o 

esgotamento da divisão bipolar do mundo (Albrow, 1997; Giddens, 1997; Ortiz, 

1997). (CANCLINI, 2007, p. 41) 
 

 A enorme diferença entre as prováveis datas se justifica, segundo este autor, nas 

diferentes definições de globalização defendidas pelos estudiosos. Aqueles que privilegiam os 

aspectos econômicos do fenômeno, o enxergam se movendo mundialmente há mais tempo; já 

aqueles que defendem sua aparição mais recente enfatizam seus aspectos políticos, culturais e 

comunicacionais cujo surgimento está intimamente relacionado às novas tecnologias e às 

possibilidades de interação advindas delas. Canclini (2007, p. 41) apresenta sua opinião ao 
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dizer: ―Eu, de minha parte, entendo que há boas razões para afirmar, segundo a expressão de 

Giddens, que ‗somos a primeira geração a ter acesso a uma era global‘ (Giddens, 1997)‖. 

 A noção de que a globalização é um fenômeno recente, segundo essa visão, está 

respaldada na distinção entre internacionalização, transnacionalização e globalização. A 

primeira diz respeito aos movimentos iniciais de contato entre as nações: as grandes 

navegações; a comercialização entre países; o dar-se a conhecer culturalmente ao outro, por 

meio dos produtos e objetos vendidos; e o início das colonizações. Nesse momento, as 

interações comerciais aconteciam por meio de alfândegas e eram reguladas por leis cujo 

objetivo era o de proteger a produção local. A transnacionalização é o movimento 

subsequente à internacionalização que mantém as mesmas características deste e lhe 

acrescenta outras: criação de empresas e organismos internacionais cuja sede não está 

localizada em um só país, mas cujas conexões estabelecidas com os outros países são 

profundamente marcadas por características do seu país de origem. A globalização chega, por 

fim, como um resultado desses dois fenômenos iniciais e cujo principal traço é a crescente 

interdependência entre as nações, seja de ordem econômica ou cultural. O marco desse 

momento é o surgimento das novas tecnologias de produção, de informação e de 

compartilhamento de dados. (CANCLINI, 2007) Dessa forma, 

[...] foram necessários os satélites e o desenvolvimento de sistemas de informação, 

manufatura e processamento de bens com recursos eletrônicos, o transporte aéreo, os 

trens de alta velocidade e os serviços distribuídos em nível planetário para que se 

construísse um mercado mundial onde o dinheiro e a produção de bens e mensagens 

se desterritorializassem, as fronteiras geográficas se tornassem porosas e as 

alfândegas fossem muitas vezes inoperantes. (CANCLINI, 2007, p. 42) 
 

 Sem pretensões de determinismo tecnológico, o foco dado pelo autor está na facilidade 

trazida pela tecnologia cujo resultado foi a flexibilização das fronteiras nacionais aos produtos 

estrangeiros. ―Também foi preciso que os movimentos transfronteiriços de tecnologias, bens e 

finanças fossem acompanhados por uma intensificação de fluxos migratórios e turísticos que 

favorecem a aquisição de línguas e imaginários multiculturais‖ (CANCLINI, 2007, p. 42 e 

43). Muitas foram as contribuições da globalização ao estreitar a interação entre os países, 

dentre elas, há um claro favorecimento à aprendizagem de idiomas e à troca cultural, 

ocupando o inglês o papel central nesses dois movimentos: o linguístico e o cultural. 

 Através do consumo de bens e produtos internacionais, aqueles países de maior 

destaque econômico se tornaram igualmente os de maior destaque cultural no cenário 

mundial. Com a importação de suas tecnologias de comunicação, foram também importadas 

sua maneira de viver, seus aspectos culturais, sua visão de mundo etc. Os produtos adquiridos 

traziam (e trazem) consigo, além do contato com o idioma de origem e o idioma internacional 
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(notadamente o inglês, como já abordado na seção 2.2 desta dissertação), a ideologia 

dominante daquela sociedade. Kramsch (2001, p. 205) afirma que ―a disseminação do inglês 

como a língua franca mundial é vista frequentemente como fenômeno deslocador de outras 

línguas e culturais nacionais e regionais‖. Exemplos disso são os filmes hollywoodianos, as 

séries televisivas americanas e as músicas internacionais produzidas em LI, bens consumidos 

em larga escala tanto no Brasil como no mundo. Nas letras das músicas e nos enredos e 

discursos dos filmes e séries, nota-se a capacidade que possuem aquelas mensagens 

transmitidas de influenciarem culturalmente os seus ouvintes e telespectadores. 

Ao se falar em globalização cultural, portanto, enfatiza-se a capacidade produzida por 

este fenômeno de influenciar diferentes povos e culturas através dos meios de interação e de 

comunicação em massa contemporâneos. Sobre esse poder dos meios de comunicação, 

disserta Kramsch (1991, p. 233, grifo nosso) no fragmento abaixo: 

A habilidade que a televisão possui de trazer mundos completamente novos para a 

sala de estar de um indivíduo e seu total crédito na realidade doméstica e estrangeira 

escondem a sóciocentralidade fundamental da mídia como um modelo de produção 

de significado. [...] Os telespectadores foram acostumados a ver países e 

acontecimentos estrangeiros por meio do discurso cultural da sua própria televisão 

ou, se os satélites e outros receptores permitirem, por meio dos códigos culturais 

de um discurso televisivo estrangeiro. O fato de que programas televisivos de uma 

sociedade refletem um certo consenso cultural na maneira com que a realidade 

social é vista torna esse meio uma ferramenta única de ensino de culturas 

estrangeiras à medida em que elas são apresentadas pela televisão estrangeira; mas, 

ao mesmo tempo, por causa da sua aparência de universalidade, a televisão pode 

ser o maior obstáculo para apreciar e entender diferenças culturais se ela não 

                 “             ” e colocada em seu próprio enquadramento 

discursivo cultural. 
 

 A fala de Kramsch (1991) traz o alerta a respeito de três aspectos: a) o poder que a 

mídia – aqui em especial a televisão, mas a reflexão pode ser estendida a todos os meios de 

comunicação – possui na produção de sentido; b) a mídia facilita/possibilita o acesso a 

conteúdos culturais de outros países e localidades para onde o telespectador talvez nunca 

tenha possibilidade de ir pessoalmente e c) o conteúdo cultural transmitido pela mídia pode 

ser a única fonte de informação do seu público alvo, o que o torna vulnerável às informações 

obtidas se as mesmas não forem questionadas criticamente e entendidas como uma das 

variadas visões acerca daquele país, lugar ou cultura. A grande influência que a mídia exerce 

sobre as massas e a vulnerabilidade destas justificam a importância dos estudos culturais com 

um viés crítico e político. Luciano Lima (2010, p. 87, grifos do autor) versa sobre este 

assunto: 

Uma característica dos Estudos Culturais, lato sensu, é a de nunca perder de vista o 

conteúdo político das manifestações culturais, da indústria cultural e do consumo de 

produtos culturais. Fredric Jameson, em Cultural logic of late capitalism, vê a 

produção, a troca, a promoção e o consumo das formas de cultura (a publicidade, a 
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TV e os meios de comunicação de massa em geral) como um foco central da 

atividade econômica, atualmente. Considera, ainda, que imagens, estilos, 

representações não são acessórios promocionais de produtos econômicos, mas 

produtos em si. Assim, a tecnologia da informação se torna a mercadoria mais 

importante no ―capitalismo tardio‖. Esse viés político-econômico da análise dos 

fenômenos culturais se dá através da associação entre cultura e poder, como um 

campo de luta em torno da significação social e da diferença, pois as culturas estão 

permanentemente em busca de espaço para se afirmar, sobreviver ou para se impor. 
 

Há, dentro dessa visão, uma clara relação entre mídia, cultura e poder, uma vez que os 

conteúdos culturais mais veiculados são necessariamente aqueles cujos países de origem 

exercem algum tipo de poder, especialmente o econômico. Em termos gerais, os países do 

norte do globo são os mais privilegiados pela mídia, e no caso do inglês, os Estados Unidos e 

a Inglaterra são de longe os que mais fornecem, veiculam e/ou tem seus conteúdos culturais 

veiculados na/pela mídia internacional. 

Assim, a globalização parece atender a interesses privados cujo objetivo principal é 

produzir um mercado consumidor em escala global e, para tanto, busca-se a inserção de 

grandes multinacionais oriundas dos chamados países desenvolvidos na maior quantidade 

possível de nações, inserindo com isso – principalmente através da publicidade – novos 

modos de agir, pensar, comer e se comportar. Horkheimer e Adorno (1972), num capítulo 

intitulado The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception, defendem o argumento de 

que a indústria cultural serve aos interesses da cultura e da ideologia dominantes, acatando as 

exigências da economia de mercado, atendendo aos mandos das indústrias de aço, de petróleo, 

de automóveis etc. Seu objetivo é controlar a população e influenciá-la ao consumo desses 

produtos. E quanto maior o alcance da mídia cultural, maior o número de consumidores 

interessados nos mesmos produtos, vivendo um mesmo estilo de vida e compartilhando dos 

mesmos valores e desejos. 

Daí o surgimento de expressões como ―aldeia global‖ (MCLUHAN, 1969), 

―Disneylândia global‖ (IANNI, 1994) e ―Mcdonaldização da sociedade‖ (RITZER, 1993), 

visto que a globalização assume uma aparência homogeneizadora e integradora, 

especialmente no que diz respeito às características culturais. Mas, apesar dessa aparência, 

seria ingênuo afirmar que todos estão incluídos nesse processo e desfrutam dos mesmos 

benefícios (e malefícios). Kramsch (2001, p. 204) acrescenta a essa visão uma importante 

perspectiva: 

[...] a propagação do inglês e a concomitante globalização de um certo tipo de 

cultura de consumo estão despertando temores de que eles possam deslocar línguas e 

culturas locais ou reforçar a separação entre a cultura internacional da elite 

conectada via internet portátil e as culturas tradicionais locais geograficamente 

enraizadas. 
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Por isso, sabe-se que os processos globalizadores também incorporam um caráter 

excludente e heterogêneo, como explica Canclini (1991, p. 44 e 45): 

[...] o que se costuma chamar de ―globalização‖ apresenta-se como um conjunto de 

processos de homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação articulada do 

mundo que reordenam as diferenças e as desigualdades sem suprimi-las. 
 

 Acredita-se que a globalização exerça um papel de desestabilizadora das culturas 

locais ao promover e instaurar uma cultura dominante em detrimento de todas as demais. Mas 

não se pode negar que, ao mesmo tempo em que ocorre a exaltação de uma cultura, há, 

paralelamente, um fenômeno inverso, através do qual costumes outros se reafirmam e se 

diferenciam. Pois, 

[na] medida em que esta debilita o estado-nação, reduz os espaços da soberania 

nacional, transforma a sociedade nacional em província da global, nessa medida 

reflorescem identidades pretéritas e presentes, novas e anacrônicas. Também por isto 

a globalização não significa nunca homogeneização, mas diferenciação em outros 

níveis, diversidades com outras potencialidades, desigualdades com outras forças. 

(IANNI, 1994, p. 159) 
 

 A globalização cultural é, portanto, um fenômeno real cujas dimensões e percepções 

são variadas. Admite-se, então, a) a existência de um processo homogeneizador de culturas, 

ao se perceber a assimilação de hábitos e costumes oriundos dos países economicamente 

relevantes, e o idioma que propiciou este fenômeno foi, sem dúvida, o inglês; b) uma 

resistência cultural a esse processo, onde as culturas locais são exaltadas, e c) a exclusão 

socioeconômica da globalização, na qual está compreendida aquela enorme parcela da 

sociedade alheia ao consumo e ao acesso aos produtos culturais materiais – o que não a isenta, 

claro, da exposição à publicidade cultural dominante e, talvez, do desejo de pertencer a essa 

―comunidade consumidora global‖. 

 Em suma, o processo de globalização cultural apela para novas abordagens 

pedagógicas para o ensino de língua-cultura. Isso porque não é admissível que uma cultura 

domine sobre as demais de forma a excluí-las ou discriminá-las e, pior, a incutir na mente dos 

aprendizes uma noção inferiorizada de sua própria cultura. Para tanto, propõe-se a abordagem 

intercultural de ensino de língua, aqui em especial da LI, sobre a qual versará o subitem a 

seguir. 

 

2.3.3 Interculturalidade 

 

                                                                   

também sua realidade. (LIMA, 2008, p. 89) 
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 O exercício pedagógico do confronto saudável entre culturas, no qual tanto a cultura 

do aprendiz como a cultura-alvo são abordadas e privilegiadas de igual forma em sala de aula, 

é conhecido como abordagem intercultural. A ela soma-se ainda uma característica 

fundamental: o incentivo ao respeito e à aceitação – o que não quer dizer reprodução – dos 

aspectos culturais do outro que, muitas vezes, diferem dos seus. 

 A importância do tema veio à tona com o surgimento de um viés crítico na educação, 

quando questões de controle e poder passaram a ser percebidas e mencionadas nos estudos 

pedagógicos, com especial destaque para os estudos de Paulo Freire e o aspecto político da 

educação tão defendido e difundido em sua obra. Assim, o surgimento dos estudos culturais e 

da pedagogia crítica trazem à baila temas como poder e relações de dominação e alienação 

cultural. Kramsch (2001, p. 202) explica que 

[n]os anos 80, seguindo o Movimento dos Direitos Civis e as demandas dos grupos 

étnicos e minorias por reconhecimento cultural, a comunicação intercultural se 

tornou também relevante para grupos etnicamente diversos dentro de um mesmo 

país e passou a ser usada por trabalhadores e educadores sociais. 
 

No campo do ensino de idiomas, o interesse pelo seu aspecto político começou a surgir 

nos EUA e na Europa após o aparecimento da geopolítica em escala global e das mudanças 

demográficas e econômicas trazidas pela globalização. Por causa disso, as pesquisas em 

―comunicação intercultural estão convergindo para incluir outras disciplinas que dedicam 

maior atenção às dimensões sociológica, antropológica, discursiva e simbólica de língua e 

cultura (veja, i.e, Geertz, 1973; Bourdieu, 1991; Shore, 1996)‖ (KRAMSCH, 2001, p. 205). 

Nessa perspectiva, a noção de direitos linguísticos se revestiu da roupagem ―de ‗direitos 

interculturais‘ e ‗linguística intercultural‘ (Gomes de Matos, 1997) como uma forma de 

integrar uma filosofia dos direitos humanos na pesquisa e prática de ensino de línguas‖ 

(KRAMSCH, 2001, p. 205). Assim, o confronto cultural e as diferenças percebidas por meio 

deste revelam relações de dominação e permitem discutir, de igual forma, a dimensão política 

do ensino de línguas. A respeito do ensino da LI, grandes contribuições foram dadas por 

linguistas aplicados, como apresenta Kramsch (2001, p. 204) no fragmento abaixo: 

Como a comunicação intercultural leva à avaliação crítica dos sistemas de 

pensamento, o trabalho de linguistas como Gee e Pennycook tem produzido 

importantes compreensões sobre a comunicação intercultural nos últimos anos. [...] 

Pennycook traz uma importante dimensão para a comunicação intercultural ao 

problematizar o próprio campo. Ele desbanca a ideia de que a propagação do inglês 

ao redor do mundo é natural, culturalmente neutra e necessariamente um fenômeno 

benéfico. Assim como Phillipson (1992), ele argumenta que isso é o resultado de 

uma complexa conjuntura de circunstâncias históricas (i.e. o legado colonial da 

Comunidade Britânica, a vitória dos aliados falantes de inglês na Segunda Guerra 

Mundial), dos avanços americanos realizados nas tecnologias de informação, das 

políticas linguísticas intencionais feitas por agência governamentais como o United 

States Information Service (USIS) e o British Council, dos padrões de imigração 

mundiais e da globalização da economia mundial. Certos usos da língua inglesa 
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carregam traços de um passado colonial sobre os quais os professores de inglês 

deveriam estar criticamente conscientes. 
 

Ao citar Phillipson e Pennycook, Kramsch (2001) destaca uma perspectiva crítica da 

expansão do inglês e seus efeitos na sociedade contemporânea, por isso a afirmação de que os 

professores de LI não podem estar alheios ao conhecimento da origem e da trajetória 

geopolítica do idioma que ensinam. É desse entendimento que deriva a necessidade de uma 

abordagem intercultural de ensino de LI cujo objetivo seja preparar os estudantes para o 

autoconhecimento e o conhecimento do outro que é diferente, mas também é um igual. 

A importância da abordagem intercultural no ensino de LI reside nos danos causados 

pela não utilização desta como práxis pedagógica. O que se pode observar em salas de aula de 

LI é um ensino voltado para curiosidades culturais em que se enfatizam somente os aspectos 

positivos das culturas dominantes: a americana e a inglesa. Esses aspectos podem ser 

encontrados nos materiais didáticos utilizados em classe, os quais muitas vezes são 

importados de países como os EUA e a Inglaterra, cuja preocupação cultural se resume a 

apresentar aos estudantes as regras de comportamento (como se desculpar, o que se deve ou 

não dizer em determinada situação etc.) e os hábitos alimentares, festivos e relacionais do seu 

povo. É evidente que se os materiais didáticos utilizados só abordam um país referência e 

deste país só são destacados os aspectos positivos e ainda expostos como se fossem unos, 

unívocos, a imagem que será construída na mente dos alunos acerca dessa língua e desse país 

será, no mínimo, estereotipada. Essa abordagem cultural incipiente e isenta de criticidade é o 

que Santomé (1995) denomina ―currículo turístico‖, o qual abrange aspectos de 

[...] trivialização, celebrações étnicas, estereotipagem, tergiversação e a famosa 

prática souvenir. Isso significa dizer que os conteúdos são abordados de forma 

superficial e banal; que as celebrações são feitas de maneira descontextualizada; que 

as práticas discursivas demonstram estereótipos culturais; que não se confrontam as 

situações de opressão e que não se tem uma preocupação em se fazer uma leitura 

crítica dos aspectos culturais da língua-alvo. (LIMA, 2008, p. 102 e 103) 
 

As consequências decorrentes desse tipo de abordagem, sem a devida preocupação em 

politizar o ensino de línguas estrangeiras, são descritas por Zárate (1986 apud ALMEIDA 

FILHO, 2002, p. 210):  

a curiosidade rasa por aspectos culturais; a diversão com o diferente e o estranho 

(―esquisito‖); a comparação etnocêntrica com a própria norma para demonstrar 

superioridade; a anulação dos próprios valores culturais (na supervalorização da 

cultura (hegemônica) do outro ou na invasão cultural). 
 

Almeida Filho (2002) argumenta que as curiosidades culturais se apresentam com 

certa frequência como traços de exotismo, o que pode facilmente resvalar para os estereótipos 

e para o preconceito, quando o outro diferente é rotulado e rejeitado. A preocupação aqui, no 

entanto, é ambivalente, pois o preconceito pode se manifestar tanto contra o outro quanto 
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contra si mesmo, sua própria cultura e país. Pois, como já mencionado, o aluno exposto a 

conteúdos culturais produtos de uma visão única acerca de um país (e esses conteúdos 

geralmente privilegiam os EUA e/ou a Inglaterra) tende a supervalorizar a cultura americana e 

inglesa e a menosprezar a sua, sobretudo porque essa apresentação cultural enfatiza somente 

os aspectos positivos das culturas-alvo.  

Levando-se em conta os malefícios produzidos por uma práxis educativa acrítica, é 

salutar a promoção de um ensino comprometido com o fomento de discussões acerca do que é 

língua e cultura, quais culturas um idioma como o inglês representa (e se ele 

representa/deveria representar alguma cultura específica na contemporaneidade), quais os 

malefícios e benefícios de se aprender inglês, entre outros. No entanto, essas discussões só 

serão empreendidas se o professor, de igual forma, for formado em bases que privilegiem o 

viés político do ensino e se ele mesmo considera-o relevante para a formação de seus 

aprendizes como cidadãos críticos e politizados. Assim, propõe-se o desenvolvimento de 

[...] uma abordagem intercultural para o ensino de línguacultura em todos os níveis e 

em todos os aspectos do currículo. Essa abordagem toma o discurso como o 

momento integrador no qual a cultura é vista, não meramente como comportamentos 

a serem adquiridos ou fatos a serem aprendidos, mas como uma visão de mundo a 

ser descoberta na língua e na interação de interlocutores que usam aquela língua. 

(KRAMSCH, 1991, p. 237) 
 

Portanto, em um ambiente de aprendizagem de línguas, em especial a inglesa, é 

preciso que o cultural transponha os limites da própria cultura – daí o sentido do transcultural 

– e se instale ―no intercultural, que implica a reciprocidade de viver (ainda que seja 

temporariamente) na esfera cultural do outro e simultaneamente ter o outro confortavelmente 

em nossa esfera de cultura‖ (ALMEIDA FILHO, 2002, p. 211). Esse transpor e ultrapassar 

limites não quer dizer, necessariamente, uma apropriação da cultura estrangeira como sendo 

sua sem qualquer preocupação com a preservação de seus valores culturais próprios, mas 

denota simplesmente uma habilidade imprescindível de compreender o outro, estar aberto a 

novas maneiras de pensar e agir e respeitar seu modo de ser e viver. 

Competência comunicativa intercultural (CCI) e politeness são outros termos 

utilizados por Oliveira (2007) e Kramsch (1996), respectivamente, para se referir a esta 

habilidade intercultural. Oliveria (2007, p. 17) diz que  

o processo para o desenvolvimento da CCI tem início no professor e no material 

didático e tem como objetivo final o reconhecimento que o aluno tem de si mesmo 

como ser cultural. Tal reconhecimento resultará do tratamento que o professor dá 

aos elementos culturais presentes no livro-texto, e de como ele adota uma postura de 

consciência crítica sobre esses elementos para traduzi-los em atividades e/ou 

oportunidades de aprendizagem para o aluno, levando-o ao questionamento de tudo. 
 

A respeito do que Kramsch (1996, p. 5) chama de politeness (polidez), ele disserta: 
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Polidez é um outro termo para competência cultural: uma combinação de 

conhecimento de mundo e do seu próprio lugar e dos outros neste mundo, uma 

atitude descentralizada frente à sua própria cultura e a do outro, e um tipo de 

comportamento que tanto se conforma a convenções sociais quanto cria suas 

próprias. 
 

A ênfase na criticidade, na consciência cultural do aprendiz, no fundamental papel do 

professor nesse processo e no respeito à cultura do outro a partir de uma perspectiva 

descentralizada de se perceber no mundo permitem compreender que os conceitos se referem 

ao mesmo fenômeno, embora com nomes diferentes. Assim, há consenso de que a habilidade 

intercultural deve ser desenvolvida nos professores e alunos de LEs, pois só assim haverá uma 

forma equilibrada de ensino no qual a supervalorização de culturas em detrimento de outras 

deixará de existir. De acordo com o Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, teaching, assessment, as habilidades interculturais incluem: 

• a habilidade de promover a relação entre a cultura de origem e a cultura 

estrangeira; 

• a sensibilidade cultural e a habilidade para identificar e usar uma variedade de 

estratégias para contato com aqueles de outras culturas; 

• a capacidade de cumprir o papel de intermediador cultural entre a própria cultura e 

a cultura estrangeira e lidar efetivamente com situações de conflito e 

desentendimentos interculturais;  

• a habilidade de superar relações estereotipadas. (COUNCIL OF EUROPE, s/d, p. 

104 e 105) 
 

 A práxis da sala de aula de língua estrangeira deve estar comprometida, além de com o 

ensino gramatical e linguístico, com o ensino intercultural, no desenvolvimento das 

habilidades citadas, as quais permitirão ao aluno o crescimento não só intelectual, mas 

interpessoal como cidadão do mundo. O aprendizado de uma LE possui, dentre seus 

benefícios, aquele correspondente ao conhecimento de sua própria cultura. Há um ampliar de 

consciência, de visão de mundo na qual o sujeito também se vê e se percebe. Cruz (2006, p. 

35) lança luz sobre essa questão:  

Ao aprendermos uma língua e cultura estrangeiras, aprendemos também sobre as 

nossas, seja através da comparação, seja através da reflexão sobre conceitos 

arraigados e naturalizados. Dessa forma, o aprendizado de uma língua estrangeira 

pode contribuir para nos tornarmos mais tolerantes e mais abertos para o novo, o 

diferente, para novos aprendizados, assim como pode fornecer novas visões do já 

conhecido e internalizado em nossa língua e cultura nativas. Nisso se constituiria a 

verdadeira transformação do indivíduo. 
 

Dentro dessa visão, o aprendizado da LI pode contribuir efetivamente para a formação 

de indivíduos críticos e autoconscientes e, portanto, possui um papel salutar na educação para 

a vida e para o convívio social. Kramsch (2003) advoga que o ensino intercultural da LI 

empodera o aluno com a habilidade não só de expressar significados linguísticos e culturais 

estrangeiros, mas também de encontrar novas formas de expressar seus próprios sentidos e 

significados. Em outro momento, em consonância com o Council of Europe e ampliando a 
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lista deste, este autor elenca uma série de facetas da vida humana que a comunicação 

intercultural tem ajudado a definir. São elas: 

 a situação de comunicação em si; i.e. os papéis socialmente 

convencionalizados adotados pelos participantes, suas normas de interação 

e interpretação, a maneira como eles constroem um senso de realidade 

compartilhado; 

 os estereótipos que eles mantém um do outro, como indivíduos e como 

membros de um grupo social; 

 seu comportamento não-verbal e paraverbal; [...] 

 a maneira como eles estruturam seu discurso para atingir seus objetivos 

comunicativos; 

 as atitudes, valores e crenças (também chamados de ‗discursos‘) que 

compartilham com o grupo social ao qual pertencem; 

 a maneira como sua linguagem reflete estes discursos interiorizados; [...] 

(KRAMSCH , 2001, p. 202) 
 

A importância de se engendrar um ensino intercultural de LI se respalda, portanto, na 

capacidade que possui para tratar de temas que auxiliam o aprendiz a estabelecer uma relação 

pautada no respeito e na criticidade frente ao idioma que aprende, às culturas que ele 

representa e aos falantes dessa língua. Além disso, Kramsch (2003, p. 260) acredita que os 

―usuários de outras línguas que não a sua própria podem revelar maneiras inesperadas de lidar 

com choques interculturais que encontram ao transitarem entre as línguas‖. Essa habilidade de 

resolução de conflitos e capacidade de se expressar em diferentes idiomas garantem ao 

aprendiz o privilégio, segundo este autor, de ser um falante não-nativo. Em suas palavras: 

Sua apropriação de línguas estrangeiras os habilita a construir identidades 

linguísticas e culturais nos interstícios de línguas nacionais e nas margens dos 

territórios de falantes monolíngues. Vista preferencialmente pela perspectiva de 

viagem linguística e migração do que por aquela oposição tradicional, sedentária e 

limitada entre nativo/não-nativo, a noção de falante nativo perde seu poder e 

significância. Muito mais interessantes são as múltiplas possibilidades de auto 

expressão na língua. A este respeito, todo mundo é potencialmente, em maior ou 

menor grau, um falante não-nativo e essa posição é um privilégio. (KRAMSCH, 

2003, p. 260) 
 

O caráter intercultural do ensino da LI é respaldado, como visto, por diversos fatores: 

a) A LI não representa uma cultura monolítica nem um único país-referência; b) Ensinar a LI 

não é uma atividade desvinculada da responsabilidade política comum a todo docente de 

formar cidadãos conscientes e aptos para se relacionarem com diferentes indivíduos 

provenientes de culturas diversas, sejam elas de outros países ou do seu próprio; c) A língua 

não existe sem cultura e nem cultura sem língua, o professor deve compreender que a língua 

deve ser vista e ensinada como cultura; d) Ensinar língua como cultura não implica em 

privilegiar as culturas estrangeiras, mas em promover o encontro sadio das culturas 

estrangeiras e próprias; e, por fim, e) O ensino intercultural é uma ferramenta eficaz contra os 

estereótipos a respeito de si mesmo e do outro.  
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Devido à importância do tema na aprendizagem de LI, o próximo tópico se 

encarregará de apresentar os conceitos de estereótipo, sua relação com a alteridade e sua 

influência na aprendizagem desse idioma.  

 

2.4 Estereótipos 

 

 Perceptíveis nos diversos discursos sociais, os estereótipos são embasados em crenças 

culturais e se manifestam de variadas formas, uma vez que estão intensamente enraizados nas 

tradições culturais de um povo. Assim, eles se manifestam nas lendas, nos provérbios 

populares, nas anedotas e em tantos outros elementos culturais de um grupo social. Em seu 

livro Psicologia Social dos Estereótipos, Pereira (2002) traz no primeiro capítulo diversos 

exemplos de anedotas cujo teor cultural revela claramente os estereótipos presentes acerca de 

si mesmo (enquanto parte de determinado grupo social, como ―brasileiro‖, ―português‖, 

―paulista‖ ou ―nordestino‖) e do outro. Para ele, as piadas figuram algumas particularidades 

mais acentuadas das relações interétnicas, ―em especial, o sério problema do etnocentrismo e 

o papel nele desempenhado pelos estereótipos, pelos preconceitos e pela discriminação‖ 

(PEREIRA, 2002, p. 31). 

 A pertinência do tema se manifesta por sua presença nas tradições culturais das 

sociedades e pelo perigo que representa ao seu bem-estar e à qualidade relacional com o 

outro. Portanto, no último item desta seção serão apresentados os conceitos e as definições do 

que sejam estereótipos e a relação que possuem com a alteridade e com a língua inglesa, esta 

última especialmente interessante para este trabalho. 

  

2.4.1 Conceitos e definições de estereótipos 

 

 Etimologicamente, o termo ―estereótipo‖ teve origem a partir da junção de duas 

palavras gregas: stereos e túpos. A primeira significa rígido e a segunda, traço. 

Historicamente, o termo passou a ser utilizado pela psiquiatria do século XIX para se referir à 

automática e constante repetição de um mesmo gesto observada em pacientes com demência. 

Além deste uso, houve aquele referente ao molde metálico utilizado na tipografia, o qual 

permitia que uma mesma impressão fosse realizada repetitivamente sem que o molde 

precisasse ser trocado. É deste último que se deriva, por analogia, o vocábulo estereótipo e 

seu atual uso que, chegando às Ciências Sociais, passou a ser utilizado para se referir ―à 
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imagem por demais generalizada que se possui de um grupo ou dos indivíduos que pertencem 

a um grupo‖ (PEREIRA, 2002, p. 43). 

 Estudado pela psicologia social durante décadas, o termo ―estereótipo‖ se valeu de 

variadas acepções a depender da época e do enfoque do estudo. Na década de 80, por 

exemplo, Hamilton e Trolier definiram os estereótipos como ―uma estrutura que contém o 

conhecimento, as crenças e as expectativas do percebedor em relação a algum grupo 

humano‖ (PEREIRA, 2002, p. 45, grifo do autor). Outra definição apresentada por Pereira 

(2002, p. 46, grifo do autor) é a defendida por Leyens, Yxerbyt e Schadron: ―crenças 

compartilhadas sobre os atributos pessoais, especialmente traços de personalidade, como 

também sobre os comportamentos de um grupo de pessoas‖. Por fim, Pereira (2002, p. 46) 

apresenta a definição trazida pela última edição de um tradicional manual de psicologia: 

―crenças generalizadas, inacuradas ou resistentes a novas informações sobre os atributos 

pessoais de um grupo de pessoas, cuja função seria a de simplificar a maneira pela qual o 

mundo é interpretado.‖ 

 É preciso explicar, contudo, que há diferença entre o que sejam crenças e o que sejam 

estereótipos, na visão de alguns estudiosos. Deprez e Persoons (1987) argumentam que as 

crenças são essenciais para a construção da estrutura conceitual do indivíduo acerca de uma 

pessoa, um lugar ou um objeto ao atribuir-lhes um conjunto de características e qualidades. 

As crenças podem se formar a partir da observação direta ou da informação adquirida por 

meio de fontes externas ou, ainda, através de processos de inferência. As crenças são, então, a 

base para toda expressão do indivíduo na sociedade, uma vez que determinam suas intenções, 

ações e comportamentos. Segundo estes autores, aquelas crenças pouco respaldadas em 

informações verídicas contribuem para a formação de estereótipos. Em suas palavras: 

―enquanto algumas crenças contêm informações bastante exatas e detalhas sobre o objeto, 

outras se baseam apenas em informações muito deficientes e incompletas. Desde Lippmann 

(1922) estas últimas têm sido chamadas de estereótipos‖ (DEPREZ e PERSOONS, 1987, p. 

126). Assim, as crenças dão origem aos estereótipos e diferem destes em dois aspectos: na 

consistência da informação e no seu compartilhamento entre membros do mesmo grupo. 

Enquanto as crenças podem ser plenamente individuais, os estereótipos se caracterizam por 

sua sociabilidade e presença no imaginário coletivo. O entendimento aqui abraçado é o 

mesmo de Pereira (2002, p. 50) quando diz que ―o processo de estereotipização é estritamente 

individual, enquanto que os estereótipos podem ser considerados como produtos 

compartilhados amplamente no interior de um grupo social‖, o qual é ratificado por Lysardo-

Dias (2007, p. 28): ―Não resta dúvida de que os estereótipos só são possíveis na relação 
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intergrupal, em maior escala, porque se originaram da propagação e aceitação de crenças 

nascidas da relação interpessoal, em menor escala‖. 

 Pode-se destacar três importantes aspectos presentes nos conceitos de estereótipos até 

aqui citado: a generalização, a simplificação e o compartilhamento social. Estas características 

podem ser observadas na explanação de Pereira (2002, p. 36, grifo do autor): 

Psicologicamente, poder-se-ia destacar a presença de um esforço cognitivo no 

sentido de ordenar e simplificar o mundo, já que a complexidade e heterogeneidade 

que o caracteriza termina por dificultar a possibilidade de representá-lo 

internamente. Tais ideias ordenadoras exigem a presença de uma série de crenças 

compartilhadas por um número substancial de indivíduos e amplamente 

disseminadas em alguns grupos sociais. 
 

 Estereótipos podem também ser definidos como um conjunto de aspectos que tentam 

―caracterizar ou tipificar um grupo, no seu aspecto físico e mental e no seu comportamento. 

Ao restringir a realidade, esse conjunto se distancia dela, uma vez que ele a altera e, portanto, 

a deforma‖ (ZARATE, 1986, p. 63 e 64). Há, aqui, um claro destaque ao aspecto deturpador 

da realidade, a qual ainda que forneça algum tipo de embasamento para a promoção de certa 

imagem em relação a um grupo, essa imagem não pode ser atribuída a todos os membros em 

igual força e intensidade. Pois, como visto, a cultura de um grupo envolve a presença de 

diversas culturas outras, o que lhe garante heterogeneidade e impossibilita a caracterização do 

todo pela parte. Sendo assim, os estereótipos, postos sob análise crítica, revelam inadequação 

à realidade, pois no momento em que se estende a todos a característica de um se incorre em 

erro e em pré-conceito. 

 Outro conceito que ratifica o argumento anterior é apresentado por Bardin (1977, p. 

51, grifo nosso), que enxerga o estereótipo como  

[...]                              (coisas, pessoas, ideias) mais ou menos 

desligada de sua realidade objetiva, partilhada pelos membros de um grupo 

social com uma certa estabilidade. Corresponde a uma medida de economia na 

percepção da realidade, visto que uma composição semântica pré-existente, 

geralmente muito concreta e imagética, organizada em redor de alguns elementos 

simbólicos simples,                                                             

                . 
 

 Da definição apresentada, além da distorção da realidade, pode-se extrair mais uma 

característica que compõe os estereótipos: a estabilidade. Para que algo seja considerado um 

estereótipo, é necessário apresentar certa rigidez e constância. É uma ideia fixa a respeito de 

alguém ou grupo amplamente compartilhada por membros de um mesmo grupo. Amossy 

(1989, p. 30) ratifica essa característica ao afirmar que os estereótipos são definidos como 

―‗imagens pré-concebidas e fixas, resumidas e recortadas, das coisas e dos seres‘. Essas 

imagens, que o indivíduo recebe de seu meio social, ‗determinam em um grau relativamente 

grande suas maneiras de pensar, de sentir, de agir‘ (Morfaux, 1980: 341).‖ Assim, é possível 
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perceber que, apesar de existirem inúmeras definições de estereótipos, elas convergem em sua 

maioria à ideia que se tem de algo, à imagem que surge espontaneamente logo que se trate de 

alguma coisa, ambas compartilhadas socialmente. 

 O compartilhamento ou transmissão de estereótipos, vistos pela ótica discursiva, se 

relaciona intimamente com a língua(gem), pois esse fenômeno pode ser observado a partir do 

princípio dialógico proposto por Bakhtin (2002), para quem a enunciação é um fazer coletivo, 

uma vez que cada enunciado contém em si palavras dos outros, que são absorvidas, elabo-

radas, reestruturadas. Para este filósofo da linguagem, o dialogismo é o princípio fundador da 

linguagem, por isso ela detém ―um papel importante, porque é através dela que o processo de 

estereotipia se materializa, é ela que está na base do processo de estereotipia‖ (LYSARDO-

DIAS, 2007, p. 28). A este respeito, completa Lysardo-Dias (2007, p. 28): 

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. Ao contrário, é a força do coletivo que se manifesta, estabelecendo sentidos 

comuns e convicções coletivas que, sendo de domínio público, interferem no 

comportamento social. Portanto, o estereótipo não advém da experiência do 

indivíduo, mas do seu contato com os outros membros da sua coletividade. 
 

 O estereótipo se caracteriza, então, como um discurso social amplamente difundido e 

aceito pelas classes sociais. Família, amigos e mídia com seus diversos discursos se 

configuram como agentes atuantes na consolidação dos estereótipos, assim como na sua 

possível alteração. Dessa forma, os estereótipos se configuram como ―estrutura cognitiva 

adquirida e não inata (a partir da influência do meio cultural, da experiência pessoal [e] de 

instâncias de influências privilegiadas como os meios de comunicação de massa)‖ (BARDIN, 

1977, p. 51). Por esta razão, ―acabam parecendo naturais; seu objetivo é, na realidade, que não 

pareçam formas de discurso e sim formas da realidade‖ (FERRÉS, 1998, p. 135). É essa 

aparência de naturalidade que comumente afasta o receptor de qualquer reflexão crítica. 

 Em suma, observa-se que os estereótipos apresentam algumas características 

peculiares: rigidez, que permite sua reprodução nos mais variados discursos – em sua maioria 

derivados de um discurso dominante; generalização, onde um traço de um indivíduo se 

estende a todos os membros pertencentes àquela comunidade; simplificação/deturpação da 

realidade, porque transformam uma realidade complexa em simples imagens rotuladas 

(KAWACHI, 2011); aquisição, sendo construídos e transmitidos socialmente por meio da 

interação discursiva dos indivíduos; e naturalidade, resultado de sua massificação – uma ideia 

quando transmitida e reforçada insistentemente tem o poder de se naturalizar, se misturar com 

o normal e se camuflar como verdade. Embora se baseie em algum aspecto da realidade, todo 
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discurso generalista e simplista incorre na ambivalência verdade-mentira. Sendo assim, como 

conclui Ferrés (1998, p. 136), os estereótipos 

são verdadeiros porque costumam basear-se em aspectos parcialmente verdadeiros, 

extraídos efetivamente da realidade. Sempre poderão ser encontrados na realidade 

vestígios que confirmem o estereótipo. Mas são falsos porque toda generalização 

simplificadora pressupõe uma traição a uma realidade que é necessariamente 

complexa, contraditória, dual. 
 

O estereótipo é, portanto, uma representação da realidade construída socialmente, o 

que quer dizer que ele se estabelece na relação interpessoal e intergrupal, ou seja, na 

alteridade, da qual versará o próximo subitem. 

 

2.4.2 A estereotipia e a alteridade 

 

A lógica da percepção do outro: o outro é aquele que não quero ser 

(PEREIRA, 2002, p. 34) 

 

Presentes em todas as esferas sociais, os estereótipos se manifestam na relação do ―eu‖ 

com o ―outro‖ na tentativa de demarcar limites classificatórios entre o ―quem somos nós‖ e 

―quem são eles‖. A estereotipia faz parte da história da humanidade, sobretudo no processo 

civilizatório em que os Estados-Nações passaram a ser estruturados e em que as inter-relações 

comerciais dos países se intensificaram. Assim, era necessário saber quem era o ―outro‖ com 

quem se estabelecia relações de qualquer gênero, alguém certamente diferente de ―nós‖. 

 Walter Lippmann, jornalista americano do século passado, sugere que a estereotipia 

acontece devido à necessidade diária que as pessoas possuem de tomar inúmeras decisões 

sobre temas diversos acerca dos quais muitas vezes não se tem o mínimo conhecimento e, na 

imperatividade da tomada de decisão, elas acabam por se apoiar em crenças amplamente 

difundidas na sociedade, nas quais não depositaram qualquer tipo de juízo ou análise 

(PEREIRA, 2002). Segundo essa perspectiva, a interpretação do mundo realizada por um 

indivíduo depende diretamente da sua cultura, 

[...] uma vez que esta é capaz de determinar, de forma estereotipada, o retrato 

interno que cada um carrega do mundo circundante. Consequentemente, os seres 

humanos, regidos por uma espécie de economia de esforço, já ostentariam uma 

opinião sobre as coisas antes mesmo de observá-las, ordenando o mundo de acordo 

com os códigos que a cultura oferece para descrevê-lo e interpretá-lo e, tais códigos, 

transmitidos de geração em geração, seriam invasivos o suficiente para favorecer a 

expressão dos estereótipos, que teriam a função – claramente conservadora – de 

defender as tradições culturais e as posições sociais. (PEREIRA, 2002, p. 33) 
 

Por fazerem parte da tradição cultural de um povo, os estereótipos são transmitidos de 

geração em geração como um legado cultural mediado pelas crenças e pelo folclore. Dessa 

forma, a criação dos estereótipos parte de um viés etnocêntrico, uma vez que são construídos 
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por meio da visão comparativa entre o ―eu‖ e o ―outro‖ e, para isso, toma-se como padrão os 

valores e crenças compartilhados pelo grupo do qual se faz parte, estabelecendo, portanto, um 

olhar tendencioso – e por isso acrítico – sobre o ―outro‖. 

Assim, existe um processo natural de categorização realizado, por exemplo, quando se 

conhece uma nova pessoa, o que permite ao indivíduo uma rápida tomada de decisões acerca 

da situação em questão. Essa estratégia de categorização, estudada por Gordon Allport e 

posteriormente desenvolvida por Henri Tajfel, é adotada para diferenciar o próprio grupo do 

qual se faz parte – chamado de ingroup – e os demais – os outgroups. Pereira (2002, p. 39, 

grifo do autor) explica que, 

[n]este caso, postula-se um claro favorecimento do próprio grupo e uma correlata 

rejeição dos grupos externos, levando o preconceito a ser visto como o resultado de 

uma estratégia psicossocial adotada com a finalidade de alcançar uma identidade 

social positiva com o ingroup, tomando como parâmetro os valores negativos 

atribuídos ao outgroup. 
 

Consequentemente, segundo este mesmo autor, há uma forte tendência para a 

minimização das diferenças intragrupais e para a maximização das divergências intergrupais. 

Ou seja, o indivíduo pertencente a determinado grupo social se percebe como membro de um 

grupo coeso e homogêneo, enquanto ao se comparar com um grupo externo, é capaz de 

observar variadas dissemelhanças entre os membros do seu grupo e aqueles do exogrupo.  

Algumas correntes teóricas da Psicologia concordam com esse viés e enxergam os 

estereótipos como estratégias imprescindíveis à civilização no contato com os povos vizinhos, 

numa perspectiva macro, e ao indivíduo na interação com o outro, na micro. Essas correntes 

se apoiam na ideia de que para sobreviver é preciso identificar os ―amigos‖ e os ―inimigos‖, 

os ―parceiros‖ e os ―rivais‖, e nesse quesito os estereótipos serviriam de aliados. (CUDDY et. 

al., 2009) O problema reside, entretanto, no fato de que as características exaltadas de si 

mesmo e do grupo ao qual pertence são as positivas, enquanto ao ―outro‖ resta destacar o que 

é negativo e diferente de si. Foi baseada nessa lógica que por muito tempo se deu a relação 

entre os povos, sobretudo daqueles que exerceram domínio sobre outros. Uma lógica que 

obedece à ideologia do dominador, para quem o dominado é tudo aquilo que não se quer ser. 

Logo, a presença de estereótipos na sociedade não pode ser encarada ingenuamente 

como algo natural e, portanto, não nocivo. Seu perigo reside na promoção de concepções 

errôneas acerca de si e dos outros, estes vistos e percebidos comparativamente com a imagem, 

muitas vezes deturpada, que alguém tem de si mesmo. Afinal, a estereotipia, segundo Pereira 

(2002, p. 36), permite 

[...] que o indivíduo desenvolva e mantenha uma visão positiva de si próprio e do 

seu grupo, sobretudo ao estabelecer um rígido contraste entre os seus próprios 

atributos positivos e os traços negativos reputados aos grupos externos. 
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Vê-se, por conseguinte, um equívoco fulgente nesse ponto de vista: o ato de rotular 

grupos sociais distintos do seu está longe de ser um ajuizamento neutro baseado em 

evidências concretas. Como argumentado, o processo de estereotipia se apoia em crenças 

compartilhadas socialmente sobre as quais pouco se sabe e nas quais se acredita e se 

fundamentam ações sem que, para isso, haja qualquer reflexão ou análise. Os malefícios da 

estereotipia originada em pensamentos irrefletidos cuja consequência prima é o preconceito e 

a discriminação já foram materializados e percebidos diversas vezes até mesmo em escala 

global quando uma etnia (um ingroup) se considerou superior e se outorgou o direito de 

torturar e dizimar milhões de pessoas (pertencentes a diferentes outgroups), ideologia que 

dominou a Alemanha nazista e que subjaz as justificativas para os conflitos na faixa de Gaza.  

Na relação inversa, no entanto, aquela entre o dominado e o dominador, partindo do 

ponto de vista do dominado, o que é possível perceber é que o ―outro‖ para ele, ou seja, o 

dominador, é aquele que ele quer ser, em quem ele se espelha, exemplificando uma postura 

comum aos colonizados: querer ser como o colonizador. A perspectiva do dominado sobre o 

dominador e o inverso é, portanto, terreno fértil para o surgimento ou transmissão de 

estereótipos. A presença deles e seus prejuízos podem ser notados também no ambiente de 

ensino-aprendizagem de línguas, em especial, da LI, por ser o idioma mais difundido na 

atualidade e por propiciar não raramente um contexto de opressão. O subitem seguinte tratará 

dos estereótipos e sua relação com a LI. 

 

2.4.3 Estereótipos e a língua inglesa 

 

Estereótipos culturais são signos congelados que afetam tanto aqueles 

que os usam quanto aqueles a quem servem para caracterizar. 

(KRAMSCH, 1998, p. 22) 

 

A aquisição de estereótipos é consequência da disseminação de ideologias e do seu 

entrelaçamento nas culturas, as mais bem-sucedidas em termos de fixação são aquelas que 

conseguirem perpassar o maior número de discursos. No caso da LI, como visto, a ideologia 

dominante é resultado do poder opressor que promoveu historicamente a propagação do 

idioma e que o mantém no status de língua internacional da contemporaneidade. 

A construção/manutenção de estereótipos relacionados à LI se deve também ao fato de 

ser limitado o contato promovido pela escola regular com a cultura-alvo, geralmente marcado 

por informações superficiais acerca da mesma, originando percepções distorcidas da realidade 

que se transformam em uma representação da realidade como um todo. Como discutido no 
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item 2.3.3, nas salas de aula de LI, os conteúdos culturais ainda são passados em forma de 

curiosidades culturais, onde as culturas são raramente trabalhadas sob uma perspectiva 

intercultural crítica. Esse tipo de abordagem simplória pode ―resvalar para o estereótipo e daí 

para o preconceito, ficando longe os valores da tolerância e/ou da compreensão, ambos 

potencialmente capazes de propiciar ações mais profundas na integração‖ (ALMEIDA 

FILHO, 2002, p. 211). Kawachi (2011, p. 18) afirma que os estereótipos  

são criados (e mantidos) em diversos encontros formais e informais. A sala de aula 

de língua estrangeira, ambiente formal de encontro de pessoas distintas, consiste em 

um dos ambientes mais férteis ao desenvolvimento de estereótipos, uma vez que 

objetiva oferecer ao aluno a proficiência linguística na língua-alvo por meio de 

práticas (teoricamente) contextualizadas, nas quais a cultura dos países falantes da 

LE é apresentada, discutida e, algumas vezes, rotulada. 
 

Os estereótipos formados pelo contato com a LI são variados: sobre os países 

anglófonos; sobre os falantes de inglês como primeira língua – chamados nativos; sobre os 

falantes de inglês como segunda língua etc. Estudos brasileiros recentes sobre o tema 

(KAWACHI, 2011; SENA, 2013) revelam a presença de estereótipos nos discursos dos 

aprendizes e, no que diz respeito a este trabalho, os estereótipos revelados por esta pesquisa 

de campo serão apresentados e analisados na seção 4. Para fins de exemplificação, cita-se o 

trecho em que Leffa (2006, p.12) explica o efeito (a estereotipia) na LI e uma de suas causas:  

A principal acusação, envolvendo a questão política, é de que os professores são 

colonizadores da mente de seus alunos. Essa colonização mental é feita quando a 

cultura da língua estrangeira é apresentada aos alunos de uma perspectiva 

extremamente favorável, como uma ―ilha da fantasia‖, uma sociedade sem conflito e 

artificialmente feliz. Tudo é melhor no país estrangeiro. As casas são mais bonitas, 

as ruas mais limpas, os automóveis andam mais rápido, os filmes tem efeitos 

especiais mais dramáticos, etc. Escolas, fábricas, rodovias, tudo é melhor lá. Mesmo 

o Big-Mac do Mac-Donald é considerado por alguns mais saboroso lá do que aqui. 

Alguns chegam a argumentar que a Coca-Cola americana é mais gostosa que a 

Coca-Cola brasileira. Esse contraste, que favorece o país estrangeiro, refere-se não 

apenas a objetos mas também a pessoas: os americanos, por exemplo, podem ser 

vistos como mais honestos, mais eficientes e mais trabalhadores do que os 

brasileiros. Nesta perspectiva, os professores, ao deixar passar essas idéias aos 

alunos, podem ser acusados de colonizadores em seu próprio país. Acabam 

naturalizando o conceito de que qualquer artefato, idéia ou ideologia produzido nos 

Estados Unidos, ou qualquer outro país central, é sempre superior a qualquer 

artefato, idéia ou ideologia produzida no Brasil ou qualquer outro país periférico. 
 

Pode-se perceber, a partir do exposto, que os estereótipos podem se manifestar tanto 

positivamente (para fins de apreciação) quanto negativamente (para fins de depreciação). No 

caso da LI é comum que essa supervalorização seja empregada em favor do que vem de fora, 

do que é estrangeiro e que o nacional seja, em comparação, inferiorizado. Não inferindo daí, 

contudo, a inexistência de valorações positivas acerca da própria cultura, mas o que se 

pretende numa abordagem conscientizadora é que mesmo essas acepções de si mesmo e de 
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seu grupo de pertença sejam construídas sobre as bases da criticidade. E o professor, nesse 

processo e contexto, exerce papel fundamental. 

O processo de estereotipia que se relaciona com a aprendizagem de LI é aquele 

defendido por Cuddy et. al. (2009) como sendo ambivalente e não unidimensional: há 

estereótipos negativos do mesmo modo que há estereótipos positivos e eles podem se 

apresentar ao caracterizar um mesmo ser ou objeto. Para estes estudiosos, a estereotipia 

acontece, em grande parte, baseada nos conceitos de warmth (receptividade) – quando há um 

(pré)julgamento embasado na emotividade e empatia que se desenvolve na relação com o 

outro – e de competence (competência) – quando se privilegia aspectos como habilidade e 

capacidade de um indivíduo. O que suporta esta hipótese, segundo os autores, é a existência 

de estereótipos que categorizam os indivíduos ou grupos sociais como superiores em uma 

esfera (seja ela a da receptividade ou da competência) e inferiores em outra. A ambivalência 

dos estereótipos se baseia, de acordo com estes autores, em dois princípios: o de ―envious” 

prejudice e o de ―pitying” prejudice, os quais poderiam ser traduzidos, respectivamente, por 

preconceito invejoso e preconceito piedoso. O argumento que se faz valer aqui é o de que 

estes princípios são percebidos universalmente e promovem o estabelecimento de estereótipos 

em todo o mundo, não importando quais sejam. Cuddy et. al. (2009, p. 4) explicam: 

Dois tipos de grupos estereotipados se materializam nesta literatura – aqueles vistos 

como bons, mas impotentes, e aqueles vistos como competentes, mas astutos. O 

preconceito invejoso tem como alvo estes últimos, vistos como ameaçadores 

competentes e indignos de confiança [...]. Por exemplo, as mulheres não-

tradicionais, como as mulheres de carreira e feministas, alegadamente possuem 

traços de destaque incomuns, e são respeitadas, mas antipatizadas – alvos do 

preconceito invejoso [...]. O preconceito invejoso também atinge os americanos 

asiáticos e outras ―minorias-modelo‖ estereotipadas como excessivamente 

competentes (demasiadamente ambiciosas e trabalhadoras) e deficientes na 

sociabilidade [...]. Da mesma forma, os estereótipos de judeus combinam 

perspicácia nos negócios com auto-interesse interpessoal [...]. Grupos vistos como 

benevolentes, mas incapazes de competir na sociedade em geral são postos no canto 

oposto do mapa. Esse preconceito piedoso reflete afeição mas desrespeito [...]. 
 

Por serem ambivalentes e uma esfera independer da outra, os estereótipos podem 

retratar tanto qualidades quanto defeitos enxergados pelo percebedor acerca de um mesmo 

indivíduo ou grupo e ainda de si mesmo. De igual forma, também é possível que haja a 

estereotipia negativa para as duas esferas (a receptividade e a competência), bem como a 

positiva para ambas. O que quer dizer que um mesmo grupo pode ser percebido como hostil e 

preguiçoso (negativo e negativo), enquanto outro pode ser visto como hospitaleiro e 

trabalhador (positivo e positivo). A ambivalência, portanto, não exclui a possibilidade de 

outras combinações e, como afirmam Cuddy et. al. (2009, p. 5), ―estas quatro combinações de 

conteúdos estereotipados, definidas na competência x receptividade, devem ser universais‖. 
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No caso dos estereótipos mediados pelo contato com a LI, percebe-se que eles 

contradizem as teorias acerca da valoração máxima de si em detrimento do exogrupo, 

demonstrando que, em alguns contextos de sala de aula de LI no Brasil, como dito 

anteriormente, os estereótipos de LI que prevalecem para se referir ao ―outro‖ estrangeiro são 

os positivos. A justificativa para tal fato não é difícil de ser percebida e encontra 

embasamento no que foi discutido nos itens anteriores: a ideologia dominante importada e 

transmitida através dos conteúdos culturais aos quais o aprendiz de LI é exposto, devido a 

forma como são tratados estes conteúdos pelos professores e mídias em geral, comunica 

estereótipos ao aprendiz que, se não for ensinado sobre os perigos dessa ideologia, os 

assimilará como verdades. E como os aspectos culturais destacados pelos materiais didáticos 

são normalmente os positivos – e aqueles referentes aos países de maior influência –, não é de 

se admirar que no imaginário dos alunos haja, em sua maioria, representações positivas acerca 

de tudo o que diz respeito ao inglês e negativas em relação a si. A psicologia social explica 

esse fenômeno de assimilação dos estereótipos encontrados na sociedade a respeito do próprio 

grupo do qual se faz parte e o denomina de ―ameaça do estereótipo‖: 

A origem do conceito de ameaça do estereótipo refere-se a teorias que retratam 

experiências passadas de opressão, onde se sustenta que, submetidos a um longo 

processo de exposição aos estereótipos negativos em relação ao próprio grupo, os 

membros do grupo estereotipado geralmente internalizam os estereótipos, o que 

levaria ao surgimento de um sentimento de inadequação ou de impropriedade, que 

se exprimiria através de uma ansiedade em relação a ser considerado inferior ou no 

desenvolvimento de um sentimento de baixa expectativa a respeito das suas próprias 

capacidades. (PEREIRA, 2002, p. 56) 
 

Por esta razão o confronto sadio entre culturas é tão importante no ensino de LI, pois 

ao aluno é dada a oportunidade de conhecer diferentes maneiras de pensar e agir e, ao mesmo 

tempo, de se perceber como indivíduo e como membro de grupos sociais com traços culturais 

ora semelhantes, ora divergentes. Pois, como defende Pereira (2002, p. 9), ―a tolerância em 

relação aos outros dependerá, basicamente, de conceber os próprios códigos como 

constituídos por estereótipos que devem ser evitados‖. Essa autocompreensão aliada ao ensino 

cultural crítico da LI equipam o aprendiz para solução de conflitos internos (o respeito ao e a 

aceitação do outro) e externos (o que falar, como responder ao outro), e o impede de ter uma 

visão única acerca do que seja cultura inglesa, ou do que sejam as culturas mediadas pela LI. 

 

2.4.3.1 O perigo da história única 

 

The study of world literature might be the study of the way in which cultures 

recognize their projections of 'otherness'. (BHABHA, 1994, p. 12) 
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Expressão utilizada pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie em 2009 no 

discurso que proferiu em ocasião do evento Tecnology, Entertainment and Design (TED)
8
, 

single story (história única) faz alusão à construção simbólica de uma única visão-referência 

sobre determinada pessoa, objeto ou lugar, estereotipando e, por isso, simplificando, 

realidades. Essa visão, segundo a autora, é construída por uma privilegiada fonte de influência 

que conta uma única versão de uma história e a repete ao ponto de massificá-la e de ser 

considerada como a única verdade possível. Ou seja, ao se ter contato com uma primeira 

informação a respeito de algo e essa informação for repetida por diversas vezes sem que haja 

outras versões da história, ela se cristaliza como um estereótipo que soa como ―a‖ realidade. 

Alves e Alves (2011, p. 1) explicam que as falas de Chimamanda 

[...] abrem a perspectiva para a compreensão da diferença, do tratamento do africano 

e seu continente pelo olhar ocidental homogeneizador e da imersão na 

estereotipização contínua e discriminação das identidades culturais inferidas pelos 

inúmeros instrumentos de controle às pessoas. 
 

A escritora começa seu discurso narrando sua primeira experiência com a literatura 

quando ainda criança. Os personagens dos livros que lia eram todos estrangeiros, seus 

costumes eram diferentes, assim como suas falas e aparência física. Porque os livros que lia 

eram ou ingleses ou americanos, Chimamanda acreditava que ―livros por sua essência tinham 

de ter estrangeiros como naqueles e tinham de ser sobre coisas com as quais eu não poderia 

me identificar pessoalmente‖
9
, em suas palavras. A escritora afirma que sua visão mudou 

quando ela conheceu os livros africanos e passou a escrever os seus próprios romances. 

Nessa perspectiva, para se construir uma single story sobre um povo, por exemplo, 

basta uma fonte de poder apresentá-lo como uma única coisa repetidas vezes sem que outras 

vozes sejam ouvidas, silenciando, inclusive, as vozes do próprio povo sobre quem a história é 

contada. A relação lógica entre o conceito de ―história única‖ e a questão do poder é 

claramente percebida, sendo impossível falar daquela sem mencionar esta. Chimamanda 

manifesta sua própria noção de poder: ―poder é a habilidade não apenas de contar a história de 

outra pessoa, mas de torná-la a história definitiva daquela pessoa‖
10

. Numa micro perspectiva, 

pessoas dotadas de autoridade pela função que ocupam na sociedade manifestam poder sobre 

os que lhes são submissos. É o caso, por exemplo, do pai e da mãe sobre os filhos e do(a) 

professor(a) sobre seus alunos, este último especialmente relevante para este trabalho. Numa 

                                                           
8
 A palestra possui o título The danger of a single story, tem duração de 18 minutos e 43 segundos e pode ser 

acessada pelo Youtube no endereço http://www.youtube.com/watch?v= D9Ihs241zeg . 
9
 Na fala original: ―books by the very nature had to have foreign as in them and had to be about things with 

which I could not personally identify‖. 
10

 No original: ―Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story 

of that person‖. 
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visão mais ampla, os governos, as instituições sociais e a mídia são exemplos de instrumentos 

que possuem poder para disseminar histórias únicas e para controlar as massas. Chartier 

(2002, p. 137) esclarece: 

Todo o dispositivo que visa criar controle e condicionamento segrega tácticas que o 

domesticam ou o subvertem; contrariamente, não há produção cultural que não 

empregue materiais impostos pela tradição, pela autoridade ou pelo mercado e que 

não esteja submetida às vigilâncias e às censuras de quem tem poder sobre as 

palavras ou os gestos. 
 

É preciso dizer, contudo, que essas instituições sociais só possuem um poder que lhes 

é outorgado pela população. O que quer dizer, segundo a visão de Foucault (2007) manifesta 

em seu livro Microfísica do Poder, que cada cidadão é titular de um certo poder, o qual pode 

ser veiculado, transmitido, concedido. Por isso, nas sociedades atuais de organização 

capitalista, diferentes poderes foram outorgados às variadas instituições sociais, dentre elas a 

escola e a mídia. Esta última, pelo alcance que possui, é capaz de disseminar histórias únicas, 

construindo e reafirmando estereótipos cujo problema, na opinião de Adichie, não é que eles 

estejam errados, mas que eles são incompletos: ―eles fazem uma história se tornar a única 

história‖
11

 e, assim, ―superficializam a experiência e negligenciam todas as outras narrativas 

que formam um lugar ou uma pessoa‖ (ALVES e ALVES, 2011, p. 6).  

Em poucos minutos, Chimamanda Adichie conseguiu relacionar temas tão importantes 

para a contemporaneidade, em tempos de intensa interação global e constante contato com o 

―outro‖: a denúncia do perigo da história única como estratégia de construção de imagens do 

outro e também de si; a crítica ao olhar eurocêntrico adotado até mesmo por povos originários 

de outras localidades do mundo; além de tematizar o conflito ideológico Ocidente/Oriente e 

de dar voz às minorias. Assim, ela conclui: ―A consequência da história única é esta: ela 

rouba a dignidade das pessoas. Torna difícil o nosso reconhecimento da nossa igualdade 

humana. Enfatiza o quão diferentes nós somos, em vez do quanto somos semelhantes‖
12

. 

Ao se abordar o perigo da história única, trazendo para esta discussão o discurso de 

Chimamanda, o que se pretende é lançar luz sobre o poder existente nas mãos dos docentes de 

forma a empoderá-los não só da influência que exercem, mas, sobretudo, da consciência que 

precisam ter para desempenharem bem o seu papel como contribuinte para formação de 

cidadãos críticos. No contexto escolar, está nas mãos do professor o poder de ou disseminar 

histórias únicas acerca da LI ou de dar voz aos silenciados e permitir que a sala de aula seja 

palco para o conhecimento complexo e plural acerca dos diversos aspectos culturais 

                                                           
11

 No original: ―They make one history become the only story‖. 
12

 Na fala original: ―The consequence of the single story is this: it robs people off dignity. It makes our 

recognition of our equal humanity difficult. It emphasis how we are different rather than how we are similar‖. 
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abraçados pela LI. A última opção é, certamente, um passo em direção à superação dos 

estereótipos. 

 

2.4.4 A modificação dos estereótipos 

 

 É por meio dos discursos e sua repetição que se instalam os estereótipos. A indústria 

cultural exerce, portanto, considerável influência na sua construção, manutenção e, também, 

na sua desconstrução. Lysardo-Dias (2007, p. 27) alega que, 

[...] 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. 
  

 A modificação de estereótipos, embora difícil, não é impossível. Se eles são 

construídos discursivamente, acredita-se que eles também possam ser desconstruídos 

discursivamente. E é apoiado nessa esperança que o professor deve desempenhar o seu papel 

político no ELI, certo de que sua presença e ação em sala de aula podem contribuir de forma 

imensurável para suscitar na mente de seu alunado ao menos uma reflexão acerca da 

influência da LI na sua vida e na construção da sua identidade. Sobre a influência da relação 

interpessoal, Pereira (2002, p. 52) afirma que 

[e]m relação ao modo pelo qual os estereótipos são aprendidos, transmitidos e 

modificados, a suposição básica [...] é de que, em um plano mais interindividual, as 

crenças compartilhadas são transmitidas e reforçadas pela intervenção dos pais, 

amigos e professores, enquanto em uma perspectiva mais ampla eles seriam 

difundidos pelos meios de comunicação de massa. 
 

 Nos meios de comunicação, a publicidade faz uso constante dos estereótipos, seja para 

reforçá-los ou para subvertê-los. Exemplos de subversão são as recentes propagandas da Dove 

que, numa tentativa de romper com os estereótipos sobre a beleza feminina, mostram 

diferentes tipos de mulheres, com diferentes aparências físicas: brancas, negras, ruivas, loiras, 

morenas, magras, gordas, novas e maduras (LYSARDO-DIAS, 2007). Ao escolherem a 

diversidade numa propaganda de produtos de beleza, a Dove aposta na desconstrução do 

modelo único europeu de beleza que ainda permanece em voga, apesar do total contrassenso, 

em uma sociedade tão mestiça quanto a sociedade brasileira contemporânea. Lysardo-Dias 

(2007, p. 34) explica que 

Se transgredir significa infringir ou desobedecer, uma publicidade transgressora é 

aquela que viola as premissas culturais e as evidências sociais já naturalizadas e 

impõe uma nova visão de mundo, aquela capaz de gerar uma outra leitura do tecido 

social. 
 

 O processo de modificação dos estereótipos deve passar por tantas esferas quantas 

forem as que os disseminam. Assim, são responsáveis os pais, a escola, a mídia, o governo, as 
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demais instâncias sociais de influência e, claro, o próprio indivíduo que, segundo Lippmann 

(2008, p. 99 e 100), pode reagir de duas maneiras quando exposto a uma experiência que 

contradiz um estereótipo: 

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. 
 

A proposta apresentada neste trabalho está ancorada na premissa abordada neste 

subitem: os estereótipos, apesar de demonstrarem certa rigidez, podem ser desconstruídos 

e/ou evitados a partir de uma compreensão crítica acerca do mundo e de si. Os aprendizes de 

LI, se bem orientados e informados sobre os aspectos históricos da língua que estudam e da 

influência desta sobre si, serão capazes de realizar escolhas frente às crenças que quererão 

assumir acerca do outro e, claro, de si mesmos. 

Acredita-se que os estudos de Paulo Freire podem auxiliar os docentes na tarefa que 

lhes cabe nesse processo e é por esta razão que a próxima seção deste arcabouço teórico tem 

por objetivo apresentar princípios pedagógicos para uma práxis de educação libertadora. 
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3. PRINCÍPIOS FREIRIANOS PARA UMA PEDAGOGIA LIBERTADORA 

 

Paulo Reglus Neves Freire, estimado educador e filósofo pernambucano, marcou a 

história da educação brasileira e deixou um respeitável legado para as futuras gerações de 

educadores. Sua obra é o pilar que sustentará as discussões empreendidas nesta seção. 

As teorias de Freire, e sua prática, estavam voltadas para a formação do educando 

enquanto cidadão. Sua preocupação pedagógica era a de fomentar a construção da consciência 

do indivíduo a fim de que este fosse capaz de ler não somente as letras, mas o mundo a sua 

volta. Para ele, o papel do docente é o de educar para a vida, ou seja, a preocupação do 

professor deve estar voltada para a formação integral do aluno enquanto sujeito de sua história 

e não vítima dela. 

A fim de orientar a prática pedagógica de docentes, Freire dedicou a sua vida a 

praticar uma pedagogia libertadora e a teorizar sobre ela, sempre ancorado em sua vivência 

enquanto professor. Sua pedagogia era voltada para a libertação dos oprimidos e, também, do 

opressor. Seu discurso, coerente com sua prática, alcançou reconhecimento mundial e a 

relevância de sua obra ecoa até hoje numa sociedade em que temas como opressão, 

criticidade, conscientização e libertação conservam-se pertinentes. 

Pela importância de seu legado ético e, portanto, político para a pedagogia, esta seção 

apresentará os princípios pedagógicos pensados, vividos e transmitidos por Freire como 

saberes necessários à prática educativa do professor de LI cujo objetivo seja a libertação dos 

discentes e do próprio docente de seus estereótipos acerca de si e do outro. 

 

3.1 A pedagogia de Paulo Freire 

 

[...] encaramos a educação como um esforço de libertação do homem e não 

como um instrumento a mais de sua dominação. (FREIRE, 1967, p. 121) 

 

 Para compreender a pedagogia proposta por Freire é necessário visitar as suas 

produções escritas, algumas das quais decorrentes de discursos orais proferidos pelo 

professor. Apesar da diversa produção que deixou, há um único espírito crítico voltado para a 

conscientização das pessoas que pode ser sentido em toda a sua obra.  

Em seu primeiro livro Educação como prática da liberdade, publicado em 1967, 

Freire descreve o cenário da sociedade brasileira daquela época, uma sociedade construída 

sobre as bases da colonização e cuja mente funcionava de acordo com as regras do 
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colonizador. Era-lhe, portanto, necessária uma educação para a liberdade. Para Freire (1967, 

p. 35 e 36, grifo nosso), este era o dilema enfrentado pela sociedade da época: 

Opção por uma sociedade parcialmente independente ou opção por uma sociedade 

que se ―descolonizasse‖ cada vez mais. Que cada vez mais cortasse as correntes que 

a faziam e fazem permanecer como objeto de outras, que lhe são sujeitos. Este é o 

dilema básico, que se apresenta, hoje, de forma iniludível, aos países 

subdesenvolvidos — ao Terceiro Mundo. A educação das massas se faz, assim, 

algo de absolutamente fundamental entre nós. Educação que, desvestida da 

roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. A 

opção, por isso, teria de ser também, entre uma ―educação‖ para a ―domesticação‖, 

para a alienação, e uma educação para a liberdade. ―Educação‖ para o homem-

objeto ou educação para o homem-sujeito. 
 

 Nesse trecho é possível perceber a lógica da pedagogia freiriana: uma pedagogia 

totalmente comprometida com a realidade local, com os conflitos de classe, com a sociedade, 

com os valores e direitos humanos; uma pedagogia para a vida. Nesse seu primeiro livro, fica 

clara a visão crítica com que Freire enxerga o mundo e, no caso, a sociedade brasileira, assim 

como seu nível de opressão. O Brasil de 1967, ano da publicação desse livro, era um Brasil 

―sob botas‖ que vivia sob o regime militar opressor que limitava o pensamento crítico e cuja 

educação era voltada para a manutenção dos militares no poder. A luta de Freire por uma 

educação libertadora na qual as massas ocupam lugar central e a quem é restituído o direito de 

pensar e falar está amplamente manifestada nesse livro. 

 A adaptação das massas à opressão se justificava na sua capacidade de ―hospedar‖ o 

opressor dentro de si. E essa capacidade foi construída historicamente na mente dos 

brasileiros, como explica Freire (1967, p. 71): 

Não será exagero falar-se de um centro de gravitação de nossa vida privada e 

pública, situado no poder externo, na autoridade externa. Do senhor das terras. Das 

representações do poder político. Dos fiscais da Coroa, no Brasil Colônia. Dos 

representantes do Poder Central, no Brasil Império. O que estas circunstâncias 

propiciavam ao povo era a introdução desta autoridade externa, dominadora; a 

criação de uma consciência hospedeira da opressão e não uma consciência livre e 

criadora, indispensável aos regimes autenticamente democráticos. 
 

Assim, a própria constituição histórico-social do Brasil enquanto ex-colônia propiciou 

a construção de uma mentalidade social cuja fonte de autoridade lhe era externa, cujo poder 

emanava de fora e o que vinha de dentro era sempre inferior e incapaz. Ainda a esse respeito, 

disserta Freire (1967, p. 98 e 99, grifo nosso): 

[...] a consciência dos intelectuais brasileiros ou da grande maioria daqueles que 

pensavam e escreviam dentro do Brasil tinha como ponto de referência tanto para 

o seu pensar como para a própria avaliação do seu pensar a realidade do Brasil 

como um objeto do pensar europeu e depois norte-americano. Pensar o Brasil, 

de modo geral, era pensar sobre o Brasil, de um ponto de vista não-brasileiro. 

Julgava-se o desenvolvimento cultural do Brasil segundo critérios e perspectivas nos 

quais o País era necessariamente um elemento estrangeiro. É evidente que este era 

fundamentalmente um modo de pensar alienado. Daí a impossibilidade de um 

engajamento resultante deste pensar. O intelectual sofria de uma nostalgia. Vivia 

mais uma realidade imaginária, que ele não podia transformar. Dando as costas a seu 
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próprio mundo, enojado dele, sofria por não ser o Brasil idêntico ao mundo 

imaginário em que vivia. Por não ser o Brasil a Europa ou os Estados Unidos. 

Na verdade, introjetando a visão européia sobre o Brasil, como País atrasado, 

negava o Brasil e buscava refúgio e segurança na erudição sem o Brasil verdadeiro 

e, quanto mais queria ser um homem de cultura, menos queria ser brasileiro. 
 

É impossível visitar as produções de Freire e não perceber como sua visão acerca do 

Brasil ainda é atual e o quanto a sua práxis pedagógica é pertinente para a sociedade brasileira 

contemporânea. Ao falar sobre a dependência psicológica, cultural, econômica e histórica do 

Brasil para com os países europeus e norte-americanos, Freire fala de algo que ainda pode ser 

percebido nos dias hodiernos, especialmente no ambiente de sala de aula de LI. Infelizmente, 

a mente dos brasileiros do século XXI ainda se configura como ambiente propício para o 

hospedar dos opressores, ainda são mentes a se libertar. 

A partir da análise do cenário social brasileiro que se apresentava à época, Paulo 

Freire traz à luz o papel central da educação na modificação da história. Mas não é qualquer 

educação que tem esse poder. Há que se fazer uma educação voltada para a libertação, uma 

educação revolucionária que se preocupa em conscientizar o cidadão de seu papel de sujeito 

na história e não de produto dela. E a denúncia de Freire acerca dessa educação mecânica que 

serve aos interesses do opressor pode ser lida no trecho abaixo: 

Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 

discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 

Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos 

meios para o pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas que lhe damos, 

simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado de 

busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de recriação e de procura. Exige 

reinvenção. (FREIRE, 1967, p. 97) 
 

O trabalho pedagógico de Freire estava ancorado no esforço para a tomada de 

consciência do cidadão brasileiro da realidade que o cercava e na conversão de sua 

ingenuidade em criticidade concomitantemente com sua alfabetização. Contrapondo a 

consciência crítica à consciência fanática, Freire (1967, p. 105) advoga que a primeira se 

integra à realidade enquanto a outra se sobrepõe à ela e, ainda, que ―para a consciência 

fanática, cuja patologia da ingenuidade leva ao irracional, o próprio é a acomodação, o 

ajustamento, a adaptação‖ e para a consciência crítica o melhor caminho é o da mudança, o da 

transformação. 

Está patente na pedagogia freiriana a necessidade que se tem de que, para que o 

aprendizado aconteça, ambos os sujeitos (educador e educando) devem estar conscientes da 

realidade na qual estão inseridos. Por isso, a metodologia adotada em sala de aula deve ser 

construída em conjunto por estes sujeitos, não podendo ser-lhes imposta de fora, e os temas 

debatidos não podem ser alheios à realidade local, pois somente estando inseridos nela podem 
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produzir sentido e mediar o aprendizado. O esquecimento desses pressupostos por parte do 

educador o faria incorrer fatalmente nos erros da educação alienada. (FREIRE, 1967) 

No final do livro, Freire (1967) apresenta a primeira dimensão que lhe pareceu 

importante trabalhar com seus educandos ainda analfabetos: o conceito antropológico de 

cultura. Para que o indivíduo se veja como sujeito da sua história, é preciso que saiba a 

diferença entre os dois mundos: 

[...] o da natureza e o da cultura. O papel ativo do homem em sua e com sua 

realidade. O sentido de mediação que tem a natureza para as relações e comunicação 

dos homens. A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não 

fez. A cultura como o resultado de seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador. 

O sentido transcendental de suas relações. A dimensão humanista da cultura. A 

cultura como aquisição sistemática da experiência humana. Como uma 

incorporação, por isso crítica e criadora, e não como uma justaposição de informes 

ou prescrições ―doadas‖. A democratização da cultura – dimensão da 

democratização fundamental. O aprendizado da escrita e da leitura como uma chave 

com que o analfabeto iniciaria a sua introdução no mundo da comunicação escrita. O 

homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel de sujeito e não de mero e 

permanente objeto. (FREIRE, 1967, p. 108, grifo do autor) 
 

 O entendimento da cultura como produção humana da qual também se é sujeito, e não 

objeto, torna possível o processo de conscientização crítica do mundo e da sua realidade, bem 

como a tomada de responsabilidade inerente a cada indivíduo. 

 

3.1.1 A pedagogia do oprimido 

 

Em exílio em Santiago, no Chile, Freire escreveu seu livro de maior repercussão, 

escrito um ano depois do primeiro e publicado em diversas línguas, mas que veio a ser 

publicado no Brasil apenas 10 anos mais tarde, em 1978, com o processo de abertura política 

iniciado pelo general Geisel. O livro se chama Pedagogia do Oprimido e é, segundo Freire, 

uma extensão e aprofundamento das discussões iniciadas em Educação como prática da 

liberdade. 

Nesse livro, Freire amplia sua denúncia sobre a realidade opressora em que viviam os 

brasileiros – ainda sob a tirania do regime militar – e sobre como a educação mecanicista 

colaborava para a perpetuação da opressão. Esse tipo de educação é o que ele chama de 

educação ―bancária‖, na qual os professores são meros ―depositadores‖ de conhecimento e 

enxergam os alunos como receptáculos das informações que lhes são dadas, ou seja, os veem 

como mero objeto e não como sujeito de sua educação e aprendizagem. Não há incentivo ao 

pensamento crítico, à participação criativa do educando, mas, ao contrário, para a educação 

―bancária‖, 
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[...] o ‗saber‘ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 

Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 

alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (FREIRE, 

1987, p. 33) 
 

Uma educação que se pretenda conscientizadora e, portanto, libertadora, não pode 

permitir uma postura arrogante por parte dos educadores. Estes devem se enxergar como 

educadores-educandos e aos alunos como educandos-educadores, cientes de que a educação é 

uma via de mão-dupla na qual os sujeitos envolvidos aprendem e também ensinam. 

Contrapondo os dois tipos de educação, Freire (1987, p. 39) explica: 

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de 

depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir ―conhecimentos‖ e valores 

aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação ―bancária‖, mas um ato 

cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de 

ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos 

cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação 

problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição 

educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à 

cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível.   

O antagonismo entre as duas concepções, uma, a ―bancária‖, que serve à dominação; 

outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. 

Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador-educandos, a 

segunda realiza a superação. Para manter a contradição, a concepção ―bancária‖ 

nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica; para realizar 

a superação, a educação problematizadora – situação gnosiológica – afirma a 

dialogicidade e se faz dialógica. 
 

Declarada a inutilidade da educação ―bancária‖, uma vez que só serve aos interesses 

das classes dominantes, Freire deposita a esperança de libertação dos oprimidos e, 

consequentemente, dos opressores numa nova pedagogia: a do oprimido, que, enquanto 

pedagogia humanista e libertadora, se manifestará em dois momentos diferentes: 

O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 

comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, 

transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa 

a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Em qualquer 

destes momentos, será sempre a ação profunda, através da qual se enfrentará, 

culturalmente, a cultura da dominação. No primeiro momento, por meio da mudança 

da percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos; no segundo, pela 

expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora e que se 

preservam como espectros míticos, na estrutura nova que surge da transformação 

revolucionária.  (FREIRE, 1987, p. 23) 
 

 Freire advoga que a verdadeira libertação consiste na quebra da contradição 

opressor/oprimido quando as duas figuras deixam de existir para dar lugar ao novo homem, 

aquele que está em processo de libertação. A verdadeira luta dos oprimidos – aquela que se 

ocupa da libertação – não consiste, então, em mudar de lado, em uma vez deixando de ser 

oprimido, se torne o opressor. Se for assim, jamais haverá libertação. Dessa forma, 

[o] importante [...] é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em 

que se acham. Que esta superação seja o surgimento do homem novo – não mais 

opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. Precisamente porque, se sua 
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luta é no sentido de fazer-se Homem, que estavam sendo proibidos de ser, não o 

conseguirão se apenas invertem os termos da contradição. Isto é, se apenas mudam 

de lugar, nos pólos da contradição. (FREIRE, 1987, p. 24) 
 

 A pedagogia de Paulo Freire, que é a que ele denomina pedagogia do oprimido, se 

vale de alguns princípios básicos para existir, dentre eles, a superação da dicotomia 

opressor/oprimido, como dito anteriormente; a luta contra a educação ―bancária‖ alienante 

que não consegue exercer qualquer relação com a realidade do educando; a dialogicidade, em 

que o educador dá voz ao educando e com ele estabelece diálogo; a preparação do conteúdo 

programático que deve ser feita em conjunto com os educandos, para que haja produção de 

sentido; e, por fim, a consciência de que a verdadeira libertação procede do oprimido, só pode 

vir dele, precisa ser gerada nele e não nele depositada, como um bem que vem de fora.  

Sobre os aspectos principais dessa pedagogia versará, mais detidamente, o item a 

seguir. 

 

3.2 Princípios da pedagogia para libertação 

 

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos 

homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A 

libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que 

se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É 

práxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo. (FREIRE, 1987, p. 38) 

 

Em 1996, Paulo Freire escreve um livro intitulado Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa, no qual ele apresenta uma série de saberes imprescindíveis 

para um efetivo ensino para a liberdade. Embora toda a sua obra reflita sua pedagogia, este 

livro é de essencial importância para a identificação dos princípios pedagógicos que amparam 

a educação freiriana, uma vez que nele Paulo Freire sumarizou, em 27 (vinte e sete) saberes 

que começam com a frase ―Ensinar exige...‖, sua visão do que seria uma pedagogia para a 

libertação. Pedagogia da autonomia foi dividido em 3 (três) capítulos: Não há docência sem 

discência; Ensinar não é transferir conhecimento; e Ensinar é uma especificidade humana. Em 

cada capítulo Freire trabalhou 9 (nove) exigências para o ensino libertador. 

Das 27 (vinte e sete) exigências da docência propostas por Freire, aqui serão 

trabalhadas 12 (doze), as quais a pesquisadora julga mais apropriadas ou essenciais ao 

professor de LI a fim de lidar com os estereótipos manifestos em sala de aula. Embora este 

item se baseie preferencialmente no livro em questão, ele não estará isento de conter trechos 

das demais obras de Freire que confirmem o princípio pedagógico abordado. 
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3.2.1 Não há docência sem discência 

 

Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na 

experiência realmente fundante de aprender. (FREIRE, 1996, p. 12) 

 

No primeiro capítulo do livro, Freire ressalta a relação interdependente que existe 

entre o professor e o aluno, o educador e o educando, o docente e o discente. Um não existe 

sem o outro. Isso porque, como advoga, o docente é também um aluno e o discente é também 

um professor, uma vez que o primeiro também aprende e o último igualmente ensina. Por 

isso, Freire (1996, p. 12) afirma que é preciso que fique claro, desde o princípio da relação do 

professor com seus alunos, que, ―embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma 

ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado.‖  

 A partir do entendimento dessa relação de interdependência é que se pode apresentar 

os 4 (quatro) princípios destacados desse primeiro capítulo do livro em questão. 

 

3.2.1.1 Respeito aos saberes dos educandos 

 

 O professor que se pretende libertador deve abrir mão da sensação de ―dono da 

verdade e do conhecimento‖. Não pode prescindir do conhecimento prévio com que cada 

estudante chega à sala de aula, ao contrário, deve respeitá-lo e utilizá-lo para, se necessário, 

ampliar seu alcance e nível de compreensão acerca do que já se sabe. Todo aluno possui sua 

visão da realidade e do mundo que o cerca que precede a experiência de sala de aula. A forma 

como o professor tratará esse conhecimento é de fundamental importância para o aluno, visto 

que a figura do professor exerce incalculável influência na vida do discente. Freire (1996, p. 

77) esclarece o que a conduta intolerante do educador é capaz de gerar:  

Sem bater fisicamente no educando o professor pode golpeá-lo, impor-lhe desgostos 

e prejudicá-lo no processo de sua aprendizagem. A resistência do professor, por 

exemplo, em respeitar a ―leitura de mundo‖ com que o educando chega à escola, 

obviamente condicionada por sua cultura de classe e revelada em sua linguagem, 

também de classe, se constitui em um obstáculo à sua experiência de conhecimento. 

[...] O desrespeito à leitura de mundo do educando revela o gosto elitista, portanto 

antidemocrático, do educador que, desta forma, não escutando o educando, com ele 

não fala. Nele deposita seus comunicados. (FREIRE, 1996, p. 77) 
 

Por isso, o docente não pode se valer do seu conhecimento para arrogantemente se 

perceber como aquele que pensa corretamente. É preciso perceber no aluno o que Freire 

(1996, p. 49) chama de ―leitura de mundo‖, a qual ―precede sempre a ‗leitura da palavra‘. [...] 

Se, de um lado, não posso me adaptar ou me ‗converter‘ ao saber ingênuo dos grupos 
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populares, de outro, não posso, se realmente progressista, impôr-lhes arrogantemente o meu 

saber como o verdadeiro‖. Isso porque o pensar corretamente, 

[...] do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no 

processo de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade 

criadora do educando. Implica o compromisso da educadora com a consciência 

crítica do educando cuja ―promoção‖ da ingenuidade não se faz automaticamente. 

(FREIRE, 1996, p. 16) 
 

 Como o conhecimento não se constrói do zero, do vácuo, do nada, é papel do 

professor utilizar os saberes do educando a seu favor e junto com ele construir e reconstruir 

conhecimento, levando seus alunos da ingenuidade para a criticidade. 

 

3.2.1.2 Criticidade 

 

Aí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, 

mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de 

frases e de idéias inertes do que um desafiador. (FREIRE, 1996, p. 14) 

 

 De todas as virtudes necessárias à docência, esta foi a mais abordada durante todo este 

trabalho. Exatamente porque se o professor não for crítico, dificilmente conseguirá levar seus 

educandos à criticidade. O ato de ensinar não pode se eximir da criticidade sob pena de se 

tornar alienante. Para Freire (1996, p. 17), há uma superação que leva o aluno da ingenuidade 

para a criticidade, a qual acontece ―na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de 

ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza.‖  

E nesse processo o professor tem papel central, visto que, em sua prática, pode tolher 

ou incentivar a curiosidade do aluno e, ainda, mantê-la ingênua ou promovê-la à crítica. 

―Precisamente por que a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 

automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativa-progressista é exatamente o 

desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil‖ (FREIRE, 1996, p. 18). É esta 

curiosidade que deixou de se associar ao senso comum, ou seja, a curiosidade crítica, que 

devolve ao indivíduo o papel de sujeito do e no mundo, assim como sujeito da e na sua 

aprendizagem. 

 Ao investir no desenvolvimento crítico do aluno, o professor está investindo, na 

verdade, em dois conhecimentos essenciais ao indivíduo: a consciência da realidade que o 

cerca e a autoconsciência. Esse investimento seria, segundo Freire (1987, p. 57), o ―ponto de 

partida do processo educativo, ou da ação cultural de caráter libertador‖. Para isso, o professor 

deve ―[e]stimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pode 

pretender com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das explicações 
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discursivas do professor, espécies de respostas a perguntas que não foram feitas‖ (FREIRE, 

1996, p. 52). Freire insiste que a educação ―bancária‖ ou mecanicista é um ato de narrar 

contínuo que responde a perguntas que não foram feitas e, por isso, nesse tipo de abordagem 

pedagógica, não se aprende, se decora. Contrapondo as duas educações, a ―bancária‖ e a 

libertadora, Freire (1987, p. 41) argumenta: 

A primeira ―assistencializa‖; a segunda, criticiza. A primeira, na medida em que, 

servindo à dominação, inibe a criatividade e, ainda que não podendo matar a 

intencionalidade da consciência como um desprender-se ao mundo, a ―domestica‖, 

nega os homens na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda, 

na medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a 

reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde à sua vocação, 

como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora. 
 

A criticidade, como habilidade imprescindível ao sujeito, é virtude para a vida, útil em 

todas as esferas de relação humana. Ela é o antídoto para a ingenuidade alienante e 

paralisante, é a força que desvela a ideologia e permite a libertação. 

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica numa espécie 

de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, 

de caráter autenticamente reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da 

realidade. A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a 

emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. (FREIRE, 

1987, p. 40) 

 

3.2.1.3 Reflexão crítica sobre a prática 

 

A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo. (FREIRE, 1996, p. 11) 

 

 A reflexão, o ato de pensar e teorizar sobre o fazer docente, é de caráter essencial para 

avaliação do que se faz; enquanto a prática é, ao mesmo tempo, causa e efeito do pensar. 

Causa porque se reflete sobre o que se faz, e efeito porque a ação se transformará a depender 

das conclusões do pensar. 

 Todo professor precisa refletir criticamente sobre sua prática, bem como praticar o que 

se refletiu. Isto implica em se enxergar exatamente como é, num processo reflexivo intenso 

capaz de gerar transformação prática e, espera-se, para melhor. Só um professor engajado na 

reflexão crítica sobre sua docência pode ser exemplo para que o seu aluno também reflita 

sobre sua aprendizagem e ambos, em conjunto, construam a prática educativa. O que é 

necessário, para ambos, de acordo com Freire (1996, p. 22) é ―possibilitar, que, voltando-se 

sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se 

como tal, se vá tornando crítica‖. Ele continua: 
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A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] Por isso, é 

fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma 

que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de 

professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo 

contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio 

aprendiz em comunhão com o professor formador. [...] Por isso é que, na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de 

ser tal modo concreto que quase se confunda com a prática. (FREIRE, 1996, p. 22) 
 

 É esta habilidade de refletir criticamente sobre a prática adotada que dá ao docente e 

ao aluno a capacidade de, ao autocriticar-se, mudar, melhorar, crescer. 

 

3.2.1.4 Reconhecimento e assunção da identidade cultural 

 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um 

aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente 

insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do 

educando por si mesmo. (FREIRE, 1996, p. 24) 

 

 O último princípio destacado neste primeiro capítulo diz respeito ao reconhecimento e 

à aceitação do outro e de si enquanto sujeitos culturais sem que isso acarrete em desprestígio 

e/ou humilhação. Afinal, a ―assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

―outredade‖ do ―não eu‖, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu‖ (FREIRE, 

1996, p. 23 e 24). O professor precisa estar consciente da sua própria identidade, do lugar de 

onde fala, da história que carrega, dos costumes que vive e, porque vive, transmite, 

exemplifica. Com essa assunção própria, se torna capaz de enxergar no outro a igual 

existência de uma história e de uma identidade cultural. Segundo Freire (1996, p. 24), 

[a] questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de 

classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática 

educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem que ver 

diretamente com a assunção de nós por nós mesmos. É isso que o puro treinamento 

do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na estreita e pragmática visão do 

processo. 
 

 Quando há espaço na sala de aula para o assumir-se e o aceitar-se e, assim, aos outros, 

o ambiente se torna propício à aprendizagem, pois já não há receio de expressar-se enquanto 

sujeito. Sendo essa uma ―das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica‖, a de 

―propiciar as condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se‖ (FREIRE, 1996, p. 

23). Não se pode esquecer, contudo, das forças conflitantes presentes na educação mecanicista 

que despreza a assunção dos sujeitos ao relegá-los à posição de meros objetos de ensino. Ou 

seja, 
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[a] experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das mulheres 

jamais pode se dar ―virgem‖ do conflito entre as forças que obstaculizam a busca da 

assunção de si por parte dos indivíduos e dos grupos e das forças em favor daquela 

assunção. A formação docente que se julgue superior a essas ―intrigas‖ não faz outra 

coisa senão trabalhar em favor dos obstáculos. A solidariedade social e política de 

que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que 

podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma prática de real 

importância. A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o 

treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da 

verdade e do saber articulado. (FREIRE, 1996, p. 24) 
 

 A educação para a liberdade vê na assunção da identidade cultural, ou seja, do sujeito 

enquanto totalidade, com emoções, valores e história, um caminho para a formação integral. 

Pois enxerga no professor não um ―dador de aula‖, mas um ser humano que, em relação com 

seus educandos, conhece e é conhecido, forma e é formado, educa e é educado. 

 

3.2.2 Ensinar não é transferir conhecimento 

 

[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 12) 

  

 É com esse título que se inicia o segundo capítulo de Pedagogia da autonomia. Sua 

mensagem é algo que Freire defende ao longo de sua jornada enquanto pedagogo, tanto em 

sua prática como na reflexão de sua prática. É preciso que o docente esteja completamente 

ciente do seu papel e este não é o de transferir conhecimento, mas criar em sua práxis um 

ambiente fértil para a construção dele através da manifestação do interesse do aluno, da 

responsabilidade que possui por sua aprendizagem e dos movimentos que precisa fazer para 

alcançá-la. Freire (1996, p. 27) acrescenta: 

Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à 

curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições, um ser crítico e inquiridor, 

inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento. 
 

 Deste capítulo, foram destacados 4 (quatro) princípios pedagógicos que podem ser 

lidos a seguir. 

 

3.2.2.1 Respeito à autonomia do ser do educando 

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 

não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.  

(FREIRE, 1996, p. 35) 

 

 A relação professor/aluno na educação chamada ―bancária‖ é desde muito tempo uma 

relação de autoritarismo, outro dito, o abuso da autoridade. A autoridade é, no entanto, uma 
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característica saudável e importante nessa relação, adquirida pela virtude da coerência, sobre a 

qual se discutirá mais adiante. O autoritarismo, por sua vez, dá ao professor poder e controle 

opressor sobre os alunos, os quais nada podem fazer além daquilo que lhes está prescrito: 

ouvir, repetir, obedecer e memorizar.  

 A proposta pedagógica de Freire para a libertação demanda a ruptura com esse modelo 

autoritário e opressor e oferece aos educadores conselhos práticos para auxiliarem seus 

educandos na construção de sua autonomia no processo de aprendizagem: 

Sou tão melhor professor, então, quanto mais eficazmente consiga provocar o 

educando no sentido de que prepare ou refine sua curiosidade, que deve 

trabalhar com minha ajuda, com vistas a que produza sua inteligência do objeto ou 

do conteúdo de que falo. Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o 

conteúdo a ou b, não é apenas o de me esforçar para, com clareza máxima, descrever 

a substantividade do conteúdo para que o aluno o fixe. Meu papel fundamental, ao 

falar com clareza sobre o objeto, é iniciar o aluno a fim de que ele, com os 

materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la, 

na íntegra, de mim. (FREIRE, 1996, p. 74, grifo nosso) 
 

 As atitudes docentes propostas por Freire demonstram um claro respeito à autonomia 

do educando; a sua capacidade de aprender; a sua curiosidade produtiva, que o leva à 

construção de conhecimento e não ao armazenamento de ideias prontas. O espaço intelectual 

que o professor cede ao aluno para que nele transite, inquira, questione, pesquise, reflita é de 

salutar importância para a eficácia da educação. Do contrário, os discentes se robotizam, se 

automatizam, o que torna a sala de aula um ambiente inócuo e improdutivo. 

 O respeito à autonomia do aluno significa que o docente enxerga nele um ser humano, 

um sujeito capaz de pensar e agir, e não um mero objeto ao qual ele deve se dirigir com vistas 

a depositar nele algum conhecimento. A esse respeito, disserta Freire (1987, p. 58): 

Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo, se não penso. Mas, 

não penso autenticamente se os outros também não pensam. Simplesmente, não 

posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. A investigação do 

pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu 

pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, 

que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir idéias, mas 

no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação. 
 

 Enquanto educador, respeitar a autonomia do educando é saber que não existe 

pensamento pronto, fechado e inalterável apenas porque se é a figura de autoridade. Pelo 

contrário, ser educador é se perceber educando em constante aprendizagem e mudança, aberto 

às ideias e questionamentos dos alunos que na práxis pedagógica podem e devem ocorrer. 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 

assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

―argumentos de autoridade‖ já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 

autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Já agora 

ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos 
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cognoscíveis que, na prática ―bancária‖, são possuídos pelo educador que os 

descreve ou os deposita nos educandos passivos. (FREIRE, 1987, p. 39) 
 

 Respeitar à autonomia do aluno tem a ver com respeitar a sua liberdade de pensar e 

agir sobre e no mundo, sem uma intervenção opressora do professor. O docente pode e deve 

ser aquele que, respaldado por sua prática coerente com seu discurso, o auxilie nesse processo 

enquanto também sujeito dele a se construir e reconstruir. Sua participação na aprendizagem 

do aluno se dá por seu próprio exemplo de também aprendiz curioso, ativo e livre em seu 

pensar. Ciente de que a conquista da autonomia é processo, é gradativo, o docente se propõe a 

estimular o educando nessa tomada de responsabilidade. 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 

ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 

dizer, em experiência respeitosa da liberdade. (FREIRE, 1996, p. 67) 
 

No ambiente escolar em que os docentes assim agem, há o incentivo necessário para o 

processo criativo, e mesmo naqueles em que a prática é ―bancária‖, Freire (1996, p. 13 e 14) 

argumenta que o aluno ainda é capaz de aprender, desde que 

[...] mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e 

estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o 

―imuniza‖ contra o poder apassivador do ―bancarismo‖. Neste caso, é a força 

criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a 

dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos 

negativos do falso ensinar. Essa é uma das significativas vantagens dos seres 

humanos – a de se terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes. 

Isto não significa, porém, que nos seja indiferente ser um educador ―bancário‖ ou 

um educador ―problematizador‖. 
 

 A aprendizagem ainda é possível mesmo nesse tipo de ambiente opressor porque, 

como dito, é um processo que contém dois sujeitos. Se um deles é ineficiente, no caso do 

professor ―bancário‖, o outro permanece capaz de exercer sua autonomia, ainda que com 

dificuldades. Isso porque ―[t]odo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição 

de aprendiz que, a partir de certo momento, vá assumindo a autoria também do conhecimento 

do objeto‖ (FREIRE, 1996, p. 78). É preciso deixar claro, no entanto, que mesmo com a 

possibilidade de aprendizagem devido a atuação de um dos sujeitos, o professor que  

[...] desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a 

sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que 

ironiza o aluno, que minimiza, que manda que ―ele se ponha em seu lugar‖ ao mais 

tênue sinal de sua rebeldia legitima, tanto quanto o professor que se exime do 

cumprimento de seu dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à 

experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente 

éticos de nossa existência. 
 

Por isso, o professor ―problematizador‖ desempenha um papel importantíssimo na 

vida dos educandos quando os respeita em sua autonomia e a incentiva em sua práxis. Essa é, 

segundo Freire (1996, p. 14), a condição de verdadeira aprendizagem, na qual ―os educandos 
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vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinando, 

ao lado do educador, igualmente sujeito do processo‖. O educador para a liberdade é, 

portanto, um desafiador e um protetor da autonomia de seus educandos. O professor que se 

abstém desse papel, ―[n]ega a si mesmo a participação neste momento de boniteza singular: o 

da afirmação do educando como sujeito de conhecimento‖ (FREIRE, 1996, p. 78). 

 

3.2.2.1.1 Saber escutar 

 

Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do 

educando e, na prática, procurar a coerência com este saber, me leva 

inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais 

aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e inoperante. 

(FREIRE, 1996, p. 36) 

 

 O respeito à autonomia do educando passa também pelo desenvolvimento de uma 

habilidade salutar: saber escutar. Os docentes são normalmente preparados para falar, mas 

devem ser igualmente capacitados para ouvir. Só assim sua fala será eficaz, pois ―[s]omente 

quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, 

precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar 

impositivamente‖ (FREIRE, 1996, p. 71). 

 A inabilidade de saber ouvir reside justamente na arrogância que acomete muitos 

docentes, fazendo-os crer-se inequívocos. Nas palavras de Freire (1996, p. 76): 

Se a estrutura do meu pensamento é a única certa, irrepreensível, não posso escutar 

quem pensa e elabora seu discurso de outra maneira que não a minha. Nem 

tampouco escuto quem fala ou escreve fora dos padrões da gramática dominante. E 

como estar aberto às formas de ser, de pensar, de valorar, consideradas por nós 

demasiado estranhas e exóticas de outra cultura? Vemos como o respeito às 

diferenças e obviamente aos diferentes exige de nós a humildade que nos adverte 

dos riscos de ultrapassagem dos limites além dos quais a nossa autovalia necessária 

vira arrogância e desrespeito aos demais. 
 

 Saber escutar o aluno é habilidade indispensável para, inclusive, a preparação 

metodológica e programática do ensino e para a escolha dos conteúdos a serem trabalhados. 

Essa decisão deve ser feita em conjunto, docentes e educandos, e só poderá ser feita se o saber 

escutar estiver presente. Cerrar os ouvidos para a opinião do outro, no caso, do discente, pode 

significar a falência do que é mais caro ao docente: a real aprendizagem dos seus alunos. A 

esse respeito, diz Freire (1987, p. 48): 

Não seriam poucos os exemplos, que poderiam ser citados, de planos, de natureza 

política ou simplesmente docente, que falharam porque os seus realizadores partiram 

de sua visão pessoal da realidade. Porque não levaram em conta, num mínimo 

instante, os homens em situação a quem se dirigia seu programa, a não ser como 

puras incidências de sua ação. 
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3.2.2.2 Coerência 

 

A prática docente, especificamente humana, é profundamente formadora, por 

isso, ética. (FREIRE, 1996, p. 38) 

 

 Por ser uma atividade ética, a docência possui responsabilidades, direitos e deveres. 

Enquanto prática formadora de indivíduos, na docência não se pode faltar coerência. É a 

coerência entre o discurso e a prática do professor que lhe confere autoridade diante de seus 

alunos, ou seja, sua palavra tem peso de verdade e os educandos a reconhecem como não 

leviana, mas coerente. Freire (1996, p. 27) explica: 

O meu discurso sobre a Teoria deve ser o exemplo concreto, prático, da teoria. Sua 

encarnação. Ao falar da construção do conhecimento, criticando a sua extensão, já 

devo estar envolvido nela, e nela, a construção, estar envolvendo os alunos.  
 

 A coerência, enquanto princípio pedagógico libertador, deve ocupar a mente do 

docente durante toda a sua prática enquanto durar sua docência. Não é algo do qual possa 

descansar e, se o faz, é imediatamente notado pelos educandos, que se configuram, inclusive, 

como eficazes ―termômetros‖ da prática do professor e de sua coerência. A habilidade de 

saber escutar os alunos permite integrá-los nesse processo de vigilância entre o discurso e a 

prática que leva à coerência. É o que diz Freire (1996, p. 38) no trecho abaixo: 

Isto exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre minha prática através da 

qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. O ideal é que, 

cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da 

avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e 

não do professor consigo mesmo. 
 

 O princípio da coerência não pode faltar ao professor que se pretenda 

―problematizador‖, uma vez que ao combater os estereótipos, por exemplo, em seu discurso, 

revele a existência deles em sua prática – sem a devida consciência, na tentativa de sua 

superação –, o que pode atrair à sua práxis a perda da autoridade, sem a qual os discentes 

tendem a enxergá-lo como o educador do ―faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço‖. 

Ciente de que nenhum professor passa ―pelos alunos sem deixar sua marca‖ (FREIRE, 1996, 

p. 39), é possível afirmar que 

[a]s qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos 

para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de 

diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes 

indispensáveis - a da coerência. (FREIRE, 1996, p. 38) 

 

3.2.2.3 Apreensão da realidade 

 

O ponto de partida deste movimento está nos homens mesmos. Mas, como 

não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações 

homens-mundo. Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no 
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seu aqui e no seu agora que constituem a situação em que se encontram ora 

imersos, ora emersos, ora insertados. (FREIRE, 1987, p. 42) 

 

Perceber a realidade significa dizer pelo menos duas coisas. A primeira é que o 

professor precisa estar ciente da sua realidade, quem ele é, qual é a sua função enquanto 

docente e qual é o contexto que o cerca. Deve saber também que a sua presença na sala de 

aula pode ser auxiliadora ou perturbadora para seus educandos. A segunda é que a realidade 

que cerca os educandos deve ser a promotora e fornecedora dos conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula. Conteúdos alheios à realidade do educando raramente se 

transformam em aprendizado útil para vida. 

Então, é preciso que se saiba, inicialmente, que a educação só existe porque, enquanto 

homens e mulheres, 

[...] somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de 

aprender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, 

por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender 

para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura 

ao risco e à aventura do espírito. (FREIRE, 1996, p. 41) 
 

 Assim, aprender tem a ver com compreender a realidade, assimilá-la, para só então 

poder transformá-la. Educar-se e ser educado não é, portanto, um ato passivo, mas ativo. ―A 

capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar mas sobretudo para transformar a 

realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade em um nível distinto do 

nível do adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas‖ (FREIRE, 1996, p. 41). 

Ensinar exige apreender a sua própria realidade enquanto docente e, claro, a realidade do 

discente, visto que um não existe sem o outro. Significa também saber que,  

[c]omo professor, se minha opção é progressista e venho sendo coerente com ela, se 

não me posso permitir a ingenuidade de pensar-me igual ao educando, de 

desconhecer a especificidade da tarefa do professor, não posso, por outro lado, negar 

que o meu papel fundamental é contribuir positivamente para que o educando vá 

sendo o artífice de sua formação com a ajuda necessária do educador. (FREIRE, 

1996, p. 42) 
 

 A compreensão crítica da realidade, e não ingênua, habilita o professor em sua tarefa 

de educar para a vida, de formar cidadãos conscientes e críticos, capazes de aprender, ou seja, 

de intervir ativamente na realidade. Pode-se afirmar, então, que 

[...] toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, 

aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho gnosiológico; a existência 

de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de 

técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, 

utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser 

política, de não poder ser neutra. (FREIRE, 1996, p. 41) 
 

 O segundo aspecto da apreensão da realidade diz respeito à escolha dos conteúdos 

programáticos a serem discutidos em classe. Segundo Freire, para um ensino e aprendizagem 
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efetivos, eles devem partir da realidade e seu objetivo deve ser o de problematizá-la, a fim de 

posteriormente respondê-la, transformá-la. Ele afirma: 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, 

que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento deste buscar é 

o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É o momento em 

que se realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o 

conjunto de seus temas geradores. Esta investigação implica, necessariamente, numa 

metodologia que não pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora. Daí 

que seja igualmente dialógica. Daí que, conscientizadora também, proporcione, ao 

mesmo tempo, a apreensão dos ―temas geradores‖ e a tomada de consciência dos 

indivíduos em torno dos mesmos. (FREIRE, 1987, p. 50) 
 

 Na visão de Freire, é a realidade que mediatiza a aprendizagem, pois não existe ensino 

no vácuo. Os homens estão no mundo e com o mundo, assim ensinam e aprendem, 

questionam e respondem, educam e são educados. O princípio de apreensão da realidade 

depende diretamente de outro princípio, sobre o qual se falará mais tarde: a dialogicidade. 

Sem ela será impossível escolher o conteúdo programático de forma democrática e não raras 

vezes as aulas serão monólogos e narrações que dificilmente produzirão sentido. Freire (1987, 

p. 47) explica como ocorre essa escolha nos dois modelos de educação: 

Daí que, para esta concepção como prática da liberdade, a sua dialogicidade comece, 

não quando o educador-educando se encontra com os educandos-educadores em 

uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai 

dialogar com estes. Esta inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a 

inquietação em torno do conteúdo programático da educação. Para o ―educador-

bancário‖, na sua antidialogicidade, a pergunta, obviamente, não é a propósito do 

conteúdo do diálogo, que para ele não existe, mas a respeito do programa sobre o 

qual dissertará a seus alunos. E a esta pergunta responderá ele mesmo, organizando 

seu programa. Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de 

informes a ser depositado nos educandos, mas a revolução organizada, sistematizada 

e acrescentada ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou de forma 

desestruturada. 
 

 Dessa forma, para uma educação libertadora, a escolha dos conteúdos só pode ser feita 

com os sujeitos dessa educação em conjunto: professor e alunos. E são estes que, no diálogo 

com o docente, lhe entregarão os temas e questões da sua realidade para que o professor os 

organize e lhes apresente o seu olhar, permitindo-os, igualmente, que reflitam e falem sobre 

eles. A maneira como deve ser feita a organização do conteúdo programático, segundo a 

educação para a liberdade, é descrita por Freire (1987, p. 49): 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da situação 

ou da ação política, acrescentemos. O que temos de fazer, na verdade, é propor ao 

povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, 

presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não 

só no nível intelectual, mas no nível da ação. Nunca apenas dissertar sobre ela e 

jamais doar-lhe conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com 

suas dúvidas, com suas esperanças, com seus temores. Conteúdos que, às vezes, 

aumentam estes temores. Temores de consciência oprimida. Nosso papel não é falar 

ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele 
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sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão do mundo, que 

se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que 

se constitui. A ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico 

dessa situação, sob pena de se fazer ―bancária‖ ou de pregar no deserto. Por isto 

mesmo é que, muitas vezes, educadores e políticos falam e não são entendidos. Sua 

linguagem não sintoniza com a situação concreta dos homens a quem falam. E sua 

fala é um discurso a mais, alienado e alienante. 
 

 A decisão por compreender a realidade e agir nela para transformá-la é dever do qual o 

professor problematizador não pode se eximir.  

 

3.2.2.4 Convicção de que a mudança é possível 

 

 A educação para a liberdade só é realizável porque uma convicção a sustenta: a de que 

a mudança é possível. O professor que exerce sua função descrente da mudança presta um 

desserviço à sociedade. Imprime em seus alunos a comodidade e a vitimização, mantém-nos 

como objetos da história. Crer que a mudança é possível é enxergar a história  

[...] como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está 

sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com 

que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata 

o que ocorre mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 

apenas objeto da História mas seu sujeito igualmente. No mundo da História, da 

cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. No próprio 

mundo físico minha constatação não me leva à impotência. [...] Há perguntas a 

serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de 

estudar por estudar. De estudar descomprometidamente como se misteriosamente, 

de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, 

alheado de nós e nós dele. (FREIRE, 1996, p. 46) 
 

 O educador crítico deve promover perguntas e não se acovardar quando elas forem 

feitas. Perguntar é parte da construção crítica de conhecimento. Perguntas como ―Em favor de 

que estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? Contra quem estudo?‖ (FREIRE, 1996, 

p. 47) são extremamente importantes para, primeiro, compreender a realidade do contexto 

educativo com o qual se está lidando, e, só assim, poder intervir nela. A partir da certeza de 

que a mudança é uma possibilidade é que se pode planejar a ação político-pedagógica 

necessária à atividade docente. 

 Na pedagogia do oprimido, que é a da libertação, o trabalho do docente – crente na 

mudança – é o de desvincular a mente dos oprimidos da culpa pela situação que vivem, a qual 

lhes foi imposta pela ideologia dominante, como atesta Freire (1996, p. 50): 

É importante ter sempre claro que faz parte do poder ideológico dominante a 

inculcação nos dominados da responsabilidade por sua situação. Daí a culpa que 

sentem eles, em determinado momento de suas relações com o seu contexto e com 

suas classes dominantes por se acharem nesta ou naquela situação desvantajosa. 
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 Daí que a admirável tarefa do educador seja correspondente à ―‗expulsão‘ do opressor 

de ‗dentro‘ do oprimido, enquanto sombra invasora. Sombra que, expulsa pelo oprimido, 

precisa de ser substituída por sua autonomia e sua responsabilidade‖ (FREIRE, 1996, p. 51). 

 

3.2.3 Ensinar é uma especificidade humana 

 

 Por serem os únicos animais capazes de aprender – no sentido freiriano do termo, ou 

seja, de intervir e transformar a realidade – ensinar é, por essência, uma peculiaridade 

humana. Do terceiro e último capítulo do livro Pedagogia da autonomia, outros 4 (quatro) 

princípios pedagógicos foram destacados e discutidos aqui. 

 

3.2.3.1 Segurança, competência profissional e generosidade 

 

[...] a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. 

(FREIRE, 1996, p. 56) 

 

 Dentre as muitas virtudes do professor libertador, este subitem traz três que dialogam 

entre si: segurança, competência profissional e generosidade. O docente precisa estar seguro 

de si enquanto executor de seu papel educativo, sua segurança lhe confere autoridade e ambas 

se relacionam com uma outra competência, como explica Freire (1996, p. 56): 

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se 

funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce 

ausente desta competência. O professor que não leve a sério sua formação, que não 

estuda, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para 

coordenar as atividades de sua classe. 
 

 O professor não pode estar desatualizado, enferrujado e obsoleto, há que se renovar e 

se atualizar para que sua função não perca a razão de ser e sua ação no mundo, através da 

pedagogia, seja eficaz. Por competência profissional não se quer dizer, de forma alguma, 

conhecimento arrogante ou prepotente, ao contrário, só tem autoridade o docente que sabendo 

o que ensina, o ensina de forma humilde e gentil. Seu conhecimento não se torna empecilho à 

aprendizagem do outro, mas, em vez disso, o convida a aprender. Essa virtude docente é o que 

Freire chama de generosidade. Dentre as suas características está a humildade de se 

reconhecer conhecedor de algumas coisas e ignorante de outras e estar seguro de que essa 

assunção em nada lhe tirará a autoridade, pelo contrário, construirá uma ponte dialógica entre 

o educador e o educando que se perceberá igualmente conhecedor e ignorante. A esse 

respeito, disserta Freire (1996, p. 58): 
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Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra como posso 

navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, tanto posso saber o que 

ainda não sei como posso saber melhor o que já sei. E saberei tão melhor e mais 

autenticamente quanto mais eficazmente construa minha autonomia em respeito à 

todos outros.  
 

 A postura segura, porque sabe, e generosa, porque ignora, do professor frente aos 

educandos cria um ambiente altamente fértil para a aprendizagem. E assim, o ―clima de 

respeito que nasce em relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade 

docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do 

espaço pedagógico‖ (FREIRE, 1996, p. 56 e 57). 

 No final do livro Freire retorna à questão para emitir sua opinião de forma ainda mais 

veemente, quando diz: 

[...] não é a minha arrogância intelectual a que fala de minha rigorosidade científica. 

Nem a arrogância é sinal de competência nem a competência é causa de arrogância. 

Não nego a competência, por outro lado, de certos arrogantes, mas lamento neles a 

ausência de simplicidade que, não diminuindo em nada seu saber, os faria gente 

melhor. Gente mais gente. (FREIRE, 1996, p. 92) 

 

3.2.3.2 Compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo 

 

 Saber complementar à convicção de que a mudança é possível, compreender a 

educação como uma forma de intervenção no mundo é respaldar a sua atuação como 

professor na transformação da realidade opressora, em favor dos oprimidos, sejam eles quais 

forem e em quais estâncias estejam. É se comprometer pedagogicamente com o mundo que 

extrapola as dimensões da sala de aula. Para Freire (1996, p. 61), trata-se de uma 

[i]ntervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou 

aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o 

seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma 

ou só a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da 

ideologia dominante. 
 

 Essa dualidade, embora se lute contra ela, reside no fato da contradição ambulante que 

é o oprimido, no qual está ―hospedado‖ o opressor. Sua ação é, portanto, plenamente capaz de 

ser igualmente contraditória, mas, na luta pelo fim da opressão, é mister que não se duvide do 

poder que possui a educação de intervir no mundo e de revolucioná-lo de dentro para fora. A 

educação para a liberdade começa nas consciências e vai tomando corpo, se assumindo e 

agindo socialmente. A ação pedagógica libertadora é, por essência, um acontecimento que se 

passa dentro e fora da sala de aula e seus frutos são imensuráveis. Por isso a tarefa do 

professor não pode se resumir à simples narração de conteúdos vazios e inférteis sob pena de 

se fazer em pequenez a grandeza dessa profissão. Para intervir no mundo, todo docente 

precisa de ideais. No trecho abaixo Freire (1996, p. 63 e 64) resume os seus: 
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Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o 

autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura 

de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 

forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das 

classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta 

aberração: a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima 

apesar de tudo. 

 

3.2.3.3 Reconhecer que a educação é ideológica 

 

A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta crítica, 

mantendo a ingenuidade dos educandos, o que pretende, em seu marco 

ideológico, (nem sempre percebido por muitos dos que a realizam) é 

indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão. 

(FREIRE, 1987, p. 38) 

 

 Este é um princípio que vem sendo defendido ao longo de todo este trabalho: a 

educação, como todo discurso, é ideológica por natureza. Não existe neutralidade na 

educação, pois não existe neutralidade no homem. Justamente por ser uma especificidade 

humana, a educação é política e, portanto, ideológica, como atesta Freire (1996, p. 68 e 69): 

É na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como ação especificamente 

humana, de endereçar-se até sonhos, ideais, utopias e objetivo, que se acha o que 

venho chamando politicidade da educação. A qualidade de ser política, inerente à 

sua natureza. É impossível, na verdade, a neutralidade da educação. E é impossível, 

não porque professoras e professores baderneiros e subversivos o determinem. A 

educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é 

política. 
 

 Reconhecer esta qualidade ideológica da educação é, portanto, um saber subsequente 

ao princípio da apreensão da realidade, é enxergar a sociedade, o entorno da ação pedagógica 

como um todo, é sair da zona de conforto, é pisar os pés no chão, é saber que 

[n]eutra, indiferente a qualquer destas hipóteses, a da reprodução da ideologia 

dominante ou de sua contestação, a educação jamais foi, é, ou pode ser. É um erro 

decretá-la como tarefa apenas reprodutora da ideologia dominante como erro é 

tomá-la como uma força de desocultação da realidade, a atuar livremente, sem 

obstáculos e duras dificuldades. (FREIRE, 1996, p. 61) 
 

 Mais uma vez é ressaltado o caráter dual da educação que ora serve aos interesses 

dominantes, ora aos oprimidos. A razão disso pode ser encontrada no trecho abaixo: 

Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também 

simplesmente reprodutora da ideologia dominante. O que quero dizer é que a 

educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da sociedade, 

porque assim eu queira, nem tampouco é a perpetuação do ―status quo‖ porque o 

dominante o decrete. O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a 

partir do curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o 

país. Mas podem demonstrar que é possível mudar. E isto reforça nele ou nela a 

importância de sua tarefa político-pedagógica. (FREIRE, 1996, p. 70) 
 

 Assim, enquanto há educadores e oprimidos comprometidos com a causa da libertação 

aqui, há outros alheios a esse movimento acolá, fazendo com que a educação como um todo 
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contenha essa contraditoriedade. E o agravante é que, num contexto opressivo, até mesmo a 

decisão que alguém venha a ter de ―permanecer neutro‖ é um ato político e ideológico, não há 

como se eximir disso, pois, como disse Freire (1996, p. 70): ―‗Lavar as mãos‘ em face da 

opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele‖. 

 Então, o professor inconsciente da realidade opressora é um docente alienado e 

alienador, pois essa realidade nunca será objeto de discussão em suas aulas como tentativa de 

transformação das consciências para, enfim, transformar a realidade. Para o professor 

libertador, no entanto, a consciência da realidade opressiva, da ideologia que domina a 

sociedade e da responsabilidade ideológica do seu papel enquanto educador é de suma 

importância. Freire (1996, p. 60, grifo nosso) concorda: 

Creio que nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje em 

face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da 

educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço pedagógico, neutro por 

excelência, é aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a 

maneira humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra. 
 

 O reconhecimento do caráter ideológico da educação passa, claro, pela formação de 

professores. É lá que as questões sociais devem ser atreladas aos conteúdos discutidos em sala 

de aula, é na formação que os professores aprendem o que é ensinar e para que serve a 

educação. Se nos cursos de licenciatura não houver a preocupação de formar docentes críticos 

e engajados na educação contextualizada e inserida na realidade local, o equívoco da 

ingenuidade alienante começou das bases. Identificar a origem do erro, no entanto, não exime 

o docente da responsabilidade que tem pela sua práxis pedagógica e, uma vez que sua 

consciência foi liberta pela reflexão e pela prática da criticidade, repousa sobre ele o dever de, 

igualmente, educar os seus alunos com base nesses princípios. Freire (1996, p. 87) defende, 

em suas palavras, que a ―formação dos professores e das professoras devia insistir na 

constituição deste saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância 

inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos‖. 

 Quando o professor se conscientiza da importância de se tratar a realidade em sala de 

aula, surgem as dúvidas sobre como se posicionar diante dos educandos. Há certo receio em 

assumir uma postura firme, em defender seus ideais e convicções, justamente porque se 

convencionou afirmar que a escola é um espaço neutro. Para os docentes com dificuldades de 

posicionar-se ideologicamente, Freire (1996, p. 42, grifo nosso) aconselha: 

Primordialmente, minha posição tem de ser a de respeito à pessoa que queira mudar 

ou que recuse mudar. Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha postura mas 

não posso desconhecer o seu direito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo 

aos alunos não tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção política 

assumindo uma neutralidade que não existe. Esta, a omissão do professor em nome 

do respeito ao aluno, talvez seja a melhor maneira de desrespeitá-lo. O meu 
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papel, ao contrário, é o de quem testemunha o direito de comparar, de escolher, de 

romper, de decidir e estimular a assunção deste direito por parte dos educandos. 
 

 Assim, o professor que prefere se omitir é porque ainda não percebeu que mesmo esse 

ato de omissão é uma postura igualmente política e ideológica. O educador, ao assumir-se 

ideologicamente, o que faz é permitir, pelo próprio exemplo, que o aluno também se assuma, 

que ideias sejam compartilhadas e assuntos debatidos, sem medo do confronto respeitoso, em 

um livre expressar-se. É o que Freire (199, p. 84 e 85) narra abaixo: 

No exercício crítico de minha resistência ao poder manhoso da ideologia 

[dominante], vou gerando certas qualidades que vão virando sabedoria indispensável 

à minha prática docente. A necessidade desta resistência crítica, por exemplo, me 

predispõe, de um lado, a uma atitude sempre aberta aos demais, aos dados da 

realidade; de outro, a uma desconfiança metódica que me defende de tornar-me 

absolutamente certo de certezas. Para me resguardar das artimanhas da ideologia não 

posso nem devo me fechar aos outros nem tampouco me enclausurar no ciclo de 

minha verdade. 
 

 Estar aberto ao outro, ou seja, ao diálogo com ele é, então, o próximo princípio a ser 

abordado. 

 

3.2.3.4 Disponibilidade para o diálogo 

 

 Todos os princípios pedagógicos libertadores aqui já expostos estão fundamentados no 

último princípio a ser discutido neste subitem: a dialogia. A educação problematizadora é, por 

essência, dialógica. Pressupõe a existência de sujeitos em constante interação e abertos ao 

outro, a escutá-lo e, por isso, com ele falar, ou seja, pressupõe diálogo. Freire (1987, p. 58) 

cita uma das consequências práticas da pedagogia dialógica:  

Enquanto na prática ―bancária‖ da educação, anti-dialógica por essência, por isto, 

não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo programático da 

educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na prática problematizadora, 

dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais é ―depositado‖, se organiza e se 

constitui na visão do mundo dos educandos, em que se encontram seus ―temas 

geradores‖. Por tal razão é que este conteúdo há de estar sempre renovando-se e 

ampliando-se. 
 

 A disponibilidade para o diálogo, e as consequências que dele advém, dependem de 

uma virtude preciosa ao educador libertador: a humildade, que, como já discutido, não é 

produto da incompetência profissional, mas da generosidade do educador. ―Não há [...] 

diálogo, se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os homens o recriam 

permanentemente, não pode ser um ato arrogante‖ (FREIRE, 1987, p. 46). Assim, a 

dialogicidade que Freire defende depende da contemplação de virtudes outras que tornam o 

indivíduo tolerante e aberto ao próximo. A esse respeito, Freire (1987, p. 46) se questiona: 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca 

em mim? Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso 



 

111 
 

por herança, diante dos outros, meros ―isto‖, em quem não reconheço outros eu? 

Como posso dialogar, se me sinto participante de um ―gueto‖ de homens puros, 

donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são ―essa gente‖, ou 

são ―nativos inferiores‖? 
 

 O diálogo só é possível quando, despido de preconceitos e discriminações, o educador 

primeiramente pratica a autocrítica, se enxerga assumindo seus erros e acertos para, 

posteriormente, conseguir ver o outro, ainda que em posição hierarquicamente inferior, como 

um igual. Por isso Freire (1987, p. 45) afirma que o amor é a base do diálogo: 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 

essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 

dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem domina; 

masoquismo nos dominados. Amor, não, porque é um ato de coragem, nunca de 

medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, 

oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa de sua 

libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. 
 

O professor problematizador não se pode furtar ao diálogo, não pode achar que sua 

práxis é um ato solitário e monológico, mas, comprometido dialogicamente com seus 

educandos, constroem juntos o conhecimento. Ser dialógico é saber que seu pensar não será 

jamais uma imposição e que o conhecimento não se passa, mas se constrói em conjunto. 

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 

irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem 

comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há 

inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na 

dialogicidade. (FREIRE, 1996, p. 21) 
 

 Ser dialógico não significa, no entanto, a inexistência de momentos de exposição de 

conteúdos; significa que o espaço discursivo está aberto a intervenções concordantes ou 

discordantes às quais não se faltará com o respeito. É, portanto, um abrir-se a 

questionamentos, à curiosidade dos alunos e a sua própria, é tornar o ambiente escolar 

propício à aprendizagem verdadeira, aquela que é construída pelo educando em sua 

autonomia e pelo educador como auxiliador nesse processo. Freire (1996, p. 52) atesta: 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o 

professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam 

que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que 

professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. 
 

 A partir da exposição dos princípios pedagógicos para a liberdade, é possível 

depreender que a pedagogia freiriana volta-se para as questões reais da sociedade, não tendo 

como pretensão alienar os educandos, nem acomodá-los à situação em que vivem, sejam eles 

da classe que domina – os opressores – ou da classe dominada – os oprimidos. Segundo 

Freire, ambos precisam de libertação e a educação pode ser esse caminho se respeitadas certas 

exigências que a pedagogia crítica demanda do educador. Freire (1987, p. 38) diz que, ao 

denunciar a opressão existente, 
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[...] não esperamos que as elites dominadoras renunciem à sua prática. Seria 

demasiado ingênuo esperá-lo. Nosso objetivo é chamar a atenção dos verdadeiros 

humanistas para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se da 

concepção ―bancária‖, sob pena de se contradizerem em sua busca. Assim como 

também não pode esta concepção tornar-se legado da sociedade opressora à 

sociedade revolucionária. 
 

 Partindo da crença que depositam nos homens, pelo simples fato de serem humanos – 

capazes, portanto, de pensar, escolher, aprender, transformar e se transformar – os educadores 

libertadores, em diálogo com os homens, permitem-nos reapropriarem-se da habilidade de 

serem sujeitos da história, habilidade que lhes foi negada pela opressão. Por fim, 

[é] preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como amorosidade, 

respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, 

abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos 

fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, não é possível a prática 

pedagógico-progressista, que não se faz apenas com ciência e técnica. (FREIRE, 

1996, p. 75) 
 

 Encerrada a apresentação e discussão do arcabouço teórico que serviu de referência e 

amparo para este trabalho, seguem-se a análise e a discussão dos dados obtidos através da 

pesquisa de campo. É necessário salientar que as discussões empreendidas nesta seção serão 

retomadas ao longo da próxima a fim de auxiliar o tratamento e a compreensão dos dados. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Esta seção apresentará os dados coletados durante a pesquisa de campo e o tratamento 

dado a eles pela pesquisadora mediante revisitação do seu aporte teórico. Metodologicamente, 

os dados coletados serão analisados através de cada instrumento de pesquisa separadamente. 

Assim, pode-se discutir e analisar as questões levantadas pela pesquisa em três momentos 

distintos correspondendo, respectivamente, aos três instrumentos utilizados na coleta. A 

triangulação dos dados ocorrerá no quarto item desta seção. 

 No primeiro item, será feita a análise dos dados do questionário. Através deste 

instrumento, foram reveladas as perspectivas dos alunos sobre a cultura-alvo, ou seja, a(s) 

cultura(s) que eles têm como referência do inglês e do falante dessa língua. Quem é esse outro 

que fala inglês? Como ele é? Quais suas características? Essas perguntas serão respondidas a 

partir da visão dos alunos participantes e, assim, os estereótipos manifestados a esse respeito 

serão abordados. 

 A análise dos registros etnográficos (observação da sala de aula e notas de campo) será 

realizada no segundo item desta seção. Aqui serão expostas as observações da pesquisadora 

sobre o que se passou em sala de aula durante o período de observação.  

 O terceiro item trará a análise das entrevistas realizadas com os professores 

participantes. A percepção dos professores quanto a sua prática pedagógica e o valor atribuído 

por eles ao aspecto cultural da língua serão aqui discutidos. 

 Por fim, a triangulação dos dados será feita no último item, onde o confronto com o 

aparato teórico revisitado proporcionará a discussão e o apontamento de fazeres pedagógicos 

pertinentes para a promoção de um ambiente crítico e reflexivo em salas de aula de LI.  

  

4.1 Análise dos dados do questionário 

 

 Como explicitado na primeira seção desta dissertação, o questionário foi aplicado em 

duas instituições de ensino – uma pública e outra particular – do município de Itapetinga/BA, 

quando do primeiro contato da pesquisadora com os alunos das 2 (duas) turmas de 3º ano do 

ensino médio participantes da pesquisa em questão. O questionário foi respondido por 37 

(trinta e sete) alunos da Escola ―A‖ e por 16 (dezesseis) alunos da Escola ―B‖. O gráfico 9 

demonstra, em porcentagem aproximada, a quantidade de alunos participantes de cada 

instituição: 
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Gráfico 9 – Total de alunos por escola participante da pesquisa 

  

 Com 21 (vinte e uma) questões, o questionário estava dividido em 3 (três) partes, cada 

uma delas continha 7 (sete) perguntas. A cada parte foi atribuído um tema: Parte 1 – 

Informações Pessoais, Parte 2 – Sobre o inglês e sua cultura e Parte 3 – Contato com o inglês 

e estereótipos. É importante mencionar que as questões 5 (cinco) e 6 (seis) da Parte 2, bem 

como as questões 3 (três), 5 (cinco) e 6 (seis) da Parte 3 foram inspiradas no questionário 

aplicado por Sena (2013). Além dessas, as questões 1 (um) e 3 (três) da Parte 2 e a questão 7 

(sete) da Parte 3 foram adaptadas de um questionário aplicado por Kawachi (2011). As 

respostas coletadas, as análises e as conclusões, certamente, são distintas. O questionário 

elaborado pode ser consultado no Apêndice desta dissertação. 

 As respostas às perguntas foram analisadas ora separadamente, de acordo com a 

instituição a qual pertencem os participantes, ora em conjunto. A identificação dos alunos 

obedeceu a dois critérios: a) a letra atribuída faz referência à escola de origem dos mesmos e 

b) os números foram atribuídos de acordo com a ordem alfabética dos alunos que puseram 

seus nomes no questionário. Dessa forma, os alunos da Escola ―A‖ serão identificados através 

da letra A seguida de um número (A1 a A37), enquanto os participantes da Escola ―B‖ 

receberão como designação a letra B também seguida de um número (B1 a B16). 

 Os dados coletados a partir das questões da Parte 1 do questionário foram descritos e 

demonstrados através de gráficos na primeira seção (Procedimentos Metodológicos) desta 

dissertação. As análises aqui empreendidas serão iniciadas a partir da Parte 2 do questionário 

em questão e as citações serão feitas ipsis litteris. 

  

 Parte 2 - Pergunta 1: Qual a sua opinião sobre a língua inglesa? Explique. 

  

 Dos 53 (cinquenta e três) alunos participantes, 23 (vinte três) – dos quais 8 (oito) são 

da Escola ―A‖ e 15 (quinze) da Escola ―B‖ – fizeram menção às palavras importante e/ou 

essencial para expressar sua opinião acerca da LI. A maioria dos alunos ressaltou os aspectos 

70% 

30% 

Número de alunos participantes da pesquisa 

Escola "A" Escola "B"
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positivos da aprendizagem desse idioma e associou a importância de aprendê-lo ao fato de ser 

falado no mundo inteiro: 

B1: Acho muito importante por ser a língua mais falada em todo o mundo
13

 e acho 

bom aprender coisas novas. 

 

A12: Essencial. Pois atualmente é muito usada. 

 

B4: Acho fácil e na minha opinião a mais útil em escala global. 

 

B12: A língua inglesa é muito importante, pois é a língua que une os países. 

 

A34: O ingle é importante por que é uma língua matriz no mundo. 

 

B7: Uma língua que é bastante falada ou estudada em quase todo mundo. 

 

A37: Acho que todo mundo devia estudar inglês, pois é a lingua mais falada. 

 

B9: Acredito que seja muito importante, uma vez que é a ―língua universal‖. Em 

qualquer país que formos poderemos nos comunicar com a língua inglesa e seremos 

entendidos (ao menos por alguns). 

 

B13: Lingua muito influente no mundo e que nos dias de hoje é muito importante 

para comunicação independente do pais. 

 

B15: É uma língua necessária, pois pode ser utilizada em qualquer lugar do 

mundo. É uma língua universal. 
 

 Pelas respostas apresentadas acima, percebe-se que há um consenso sobre o alcance da 

LI no mundo atual. A fala de B9, entretanto, chama a atenção pela ressalva feita. A frase ―ao 

menos por alguns‖ demonstra uma reflexão acerca do que a informante chama de ―língua 

universal‖: para ela, a LI, apesar de ser amplamente difundida, não é falada por todas as 

pessoas do mundo. A ressalva é importante por restringir a universalidade antes mencionada e 

por trazer mais verossimilhança à frase, uma vez que se sabe que há inúmeras comunidades, 

povos e nações onde o inglês não é falado e não há garantias de que se encontre alguém 

fluente na LI para com ele(a) se comunicar. O mesmo cuidado com a generalização foi 

demonstrado por B7 ao utilizar o ―ou‖ na frase ―falada ou estudada‖ e o ―quase‖ em ―quase 

todo mundo‖. Por essas escolhas empreendidas no ato de discursivizar do aluno, percebe-se a 

consciência de que, por mais difundida que seja a LI, é preciso reconhecer a existência das 

exceções. O informante B13, por sua vez, diz que o inglês é ―muito importante para 

comunicação independente do pais‖. Ao se pensar dessa forma, pode-se incorrer em erro, 

posto que mesmo com as fronteiras entre os países se estreitando e o inglês fazendo parte do 

dia a dia daqueles que mantém contato com a informática, internet e mídia internacional, não 

se pode afirmar que essas pessoas estão aptas a se engajarem em uma conversa nesse idioma. 

                                                           
13

 Todos os grifos nas citações desta seção foram realizados pela pesquisadora com o objetivo de destacar as 

palavras ou frases que revelam os aspectos mencionados nos parágrafos que as antecedem ou que serão 

abordadas posteriormente na análise das citações. 
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Há que se pensar que tipo de comunicação seria essa e para que fim. Como disse Rajagopalan 

em entrevista concedida à Silva et. al. (2011, online) para a Revista de Letras Norte@mentos: 

―Então, a gente tem que perguntar para que a sociedade brasileira precisa que seus cidadãos 

tenham acesso às línguas? Isso é uma questão de geopolítica. Se o Brasil precisa de línguas, 

então a gente tem que pensar nesta questão.‖ 

 Outro aspecto abordado foi a importância da LI para o mercado de trabalho, como 

indicativo de novas oportunidades para futura carreira profissional: 

A9: Ela é muito importante, pois nos dias de hoje o mercado de trabalho exige que 

se fale outros idiomas além do português. 

 

B2: É um idioma muito difundida e por isso torna-se necessária para que se possam 

abrir novas portas em nossa carreira. 

 

B3: Um idioma muito importante para o nosso futuro. 

 

A1: É essencial para qualquer pessoa além de possibilitar novas portas abertas. 

 

B16: É indispensável para as pessoas que desejam ocupar cargos importantes, pelo 

fato de ser uma língua universal. 

 

A4: É muito importante principalmente para os brasileiros que querem um cargo 

elevado de trabalho. 

 

A27: É uma língua muito boa de interagir e traz benefícios até na hora de você 

arrumar um emprego em multinacionais para a representá-la no exterior 

 

A36: A língua inglesa esta sendo muito importante principalmente para empregos 

acho justo todos aprenderem o inglês. 
 

 Do total das respostas, 12 (doze) alunos mencionaram o futuro profissional para 

justificar a importância da LI para a sociedade contemporânea. A ideia que parece estar aqui 

exposta é a necessidade de se estar preparado para o mercado de trabalho, ainda que não se 

saiba ao certo qual profissão se exercerá e se, na prática, o idioma será utilizado ou não. A 

fala de A36 traz um juízo de valor sobre a imperatividade do aprendizado da LI. Quando a 

aluna diz que acha ―justo todos aprenderem inglês‖, é, na verdade, um desenrolar de 

raciocínio antecedido pela ênfase na importância da língua para conseguir empregos. Se ela 

julga o inglês imprescindível nesse momento e fator decisivo na escolha entre um candidato e 

outro, então, o mais justo seria, para ela, que a todos fosse dada a oportunidade de aprender o 

idioma. 

 A relação do aluno com a LI foi, por vezes, manifesta através de elogios feitos à 

língua, seja por seus aspectos gramaticais ou atrativos outros. Alguns elogios foram 

materializados linguisticamente como que por uma perspectiva reificada do idioma: 

A13: Muito interessante uma lingua bem sofisticada. 
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B6: Acredito que seja de total importância nos dias de hoje. Também acho que seja 

uma das linguas mais importante e necessário, sobretudo o sotaque é lindo. 

 

A11: Na minha opinião o inglês é um idioma bem avançado e muito legal de se 

aprender. Apesar de suas diversidades de cultura. 

 

A30: Uma língua muito diferente do português muito boa. 

 

A5: Uma linguagem interessante e bem sofisticada e bem dificil de lidar. 

 

B8: Cosidero ela uma língua bonita e relativamente fácil de se entender em 

comparação com a língua portuguesa. 

 

A10: [...] ingls e fascinante 

 

A19: Idioma chamativo e essencial nos dias de hoje 

 

B11: Acho a língua inglesa uma das mais bonitas. 
 

 Rajagopalan (2013) advoga que não há como se adjetivar uma língua como feia, 

bonita, romântica, forte, fraca, masculina etc. Ele defende que o que se está adjetivando é, na 

verdade, o aspecto cultural de determinado(s) país(es)/povo(s) com o(s) qual(is) o aluno 

relaciona o idioma, e não a língua em si. Dessa forma, observa-se que o aspecto cultural é 

intrínseco ao fenômeno linguístico, especialmente no caso da LI que possui um grande 

número de informações culturais disponíveis e propagadas acerca dos países onde esse idioma 

é falado – sobretudo os Estados Unidos e Inglaterra. A ideia de sofisticação trazida por A13 e 

A5 revela um estereótipo amplamente difundido de que a LI é ―chique‖, bonita, sofisticada, 

melhor. B6 afirma que o ―sotaque é lindo‖, mas de qual sotaque ele está falando? Em se 

tratando dessa língua internacional, seriam incontáveis os sotaques a serem analisados e 

haveria a necessidade de se especificar a qual variante ele está se referindo. 

 Alguns alunos atrelaram o aprendizado da LI a uma oportunidade para contato com 

outros países e culturas: 

A33: É uma nova oportunidade para quem quer aprender a falar outra lingua e para 

não ter dificuldades em ir para outro país 
 

A31: A lingua inglesa pra mim eu acho muito importante porque ai podemos saber a 

lingua de outros paises pra quando formos pra um lugar extrangeiro saberemos 

falar lingua deles. 

 

A25: Acho importante sabermos inglês para conhecermos outras culturas. 

 

A22: A língua inglesa é bastante abrangente, envolve muitas culturas. língua muito 

importante hoje em dia. 

 

A20: Gosto muito. Porque ajuda a entende como é em outros países que falam o 

Inglês. 
 

 Chama a atenção a resposta de A22 ao dizer que a LI é abrangente e ―envolve muitas 

culturas‖, o que demonstra consciência do alcance da língua, especialmente no que 
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concernem os aspectos culturais dos falantes – que, por serem milhões e estarem espalhados 

pelo globo, certamente possuem culturas distintas e variadas. 

 Ao informar sua opinião a respeito da LI, 6 (seis) alunos – todos da Escola ―A‖ – 

mencionaram sua dificuldade com o idioma em algum grau e/ou aspecto: 

A3: Uma língua muito interressante, porém acho um pouco dificil de ser 

compriendida. 

 

A7: Uma lingua interessante de se aprender, pois é simples em sua forma escrita, 

mas complicada na forma oral. 

 

A18: É uma linguagem diferente másum pouco dificil de se aprender [...]. 

 

A21: É uma lingua que esta se tornando comum, eu gosto do lingua inglesamas 

não sei muito apenas o Básico assim como muitas pessoas. 

 

A28: Muito complicado de entender. 

 

A10: Eu gosto de inglês, se podesse entraria em um curso para ficar fluente [...]. 

 

A14: Boa, gostaria muito de ter meu inglês fluente. 
 

 Nota-se que, mesmo para aqueles que demonstram gosto pela LI, há o fator de 

dificuldade no aprendizado, seja na escrita ou na oralidade. A7 opina sobre o aspecto 

gramatical da língua, atribuindo-lhe o status de ―simples em sua forma escrita‖. Essa 

afirmação denota entendimento por parte do aluno sobre a gramática inglesa que, em 

comparação com a língua portuguesa, é realmente menos complexa. Ao falar que a LI é 

―complicada na forma oral‖, A7 sintetiza a dificuldade de muitos brasileiros em assimilar a 

pronúncia dos fonemas ingleses, isso devido a certo distanciamento dos fonemas empregados 

na língua portuguesa falada no Brasil. A fala de A10 revela uma crença amplamente 

divulgada de que só se aprende inglês fluentemente em cursos de idiomas. O aspecto 

econômico é ainda abordado quando ela diz ―se podesse entraria em um curso‖. Aqui ficam 

subentendidas pelo menos duas afirmações: a) só quem aprende inglês fluentemente são 

alunos dos cursos de línguas e b) só quem entra em um curso de idiomas é quem pode pagar 

por ele, quem tem condições financeiras de investir nisso. Aqui, percebe-se certo sentimento 

de inferioridade frente aos cursos de idiomas, certo pessimismo em torno do aprendizado do 

inglês que ronda o ambiente da escola regular, especialmente da escola pública. Como as falas 

apresentadas são todas da Escola ―A‖, é preciso conscientizar os alunos que é preciso ter 

dinheiro para ingressar em um curso de línguas, mas não para aprender inglês, pois, 

[c]omo aponta Moita Lopes (1996, p. 75), ―a literatura não registra nenhum estudo 

que correlacione aptidão para aprender LEs e classe social‖. Entretanto, parece 

permear por todo um inconsciente coletivo a premissa de que em escola regular 

ninguém aprende língua estrangeira, não restando, portanto, nenhuma justificativa 

que não seja a de fundo ideológico para explicar os julgamentos sobre as 
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inabilidades dos alunos da escola pública para aprender línguas estrangeiras. 

(SIQUEIRA, 2010, p. 22) 
 

 Por fim, os alunos participantes da Escola ―A‖ responderam à pergunta 1 

manifestando sua opinião sobre a matéria na escola, as aulas recebidas e demonstraram o 

gosto pelo idioma e pela disciplina: 

A18: [...] gosto muito da matéria um jeito diferenciado de aprender. 

 

A6: Acho ótimo as aulas, aprendemos muito as línguas dos outros países. É bem 

divertido. 

 

A26: Uma língua muito boa de aprender e com muitos benefícios. 

 

A8: ótima, precisa ser estudada. 

 

A16: [...] Particularmente gosto muito. 

 

A24: Uma língua fácil de aprender [...]. 
 

 As respostas acima foram dadas apenas pelos alunos da escola da rede pública de 

ensino e alguns dos elogios foram endereçados à didática da professora em suas aulas de LI, o 

que demonstra boa relação dos discentes com a matéria e interesse com as atividades nela 

desenvolvidas. 

 Os gráficos 10 e 11 abaixo demonstram, respectivamente, a reincidência das respostas 

da Escola ―A‖ e Escola ―B‖ obtidas na primeira questão da Parte 2 do questionário: 

 

Gráfico 10 – Número de ocorrências das respostas dos alunos da Escola ―A‖ 

 

Gráfico 11 – Número de ocorrências das respostas dos alunos da Escola ―B‖ 
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 Pergunta 2: Quais os 3 (três) primeiros países que vem a sua mente quando você 

                “    ê ”? 

 

 Dos 37 (trinta e sete) alunos que responderam o questionário da Escola ―A‖, 32 (trinta 

e dois) citaram os Estados Unidos da América (EUA) e a Inglaterra e 19 (dezenove) o 

Canadá, ao responderem essa questão. Na Escola ―B‖, dos 16 (dezesseis) alunos participantes, 

16 (dezesseis) citaram os EUA e 13 (treze) a Inglaterra e o Canadá – um deles se preocupou 

em especificar apenas uma parte do Canadá. O fato de 86% dos alunos da Escola ―A‖ e 100% 

dos discentes da Escola ―B‖ terem citado os EUA, aparecendo, inclusive, em primeiro lugar 

na maioria das respostas, revela a presença marcante desse país no imaginário dos alunos e a 

relação quase que imediata que é feita entre a LI e os EUA. Em segundo lugar está a 

Inglaterra, seguida pelo Canadá. O que se percebe é que, mesmo havendo uma imensa 

variedade de países cuja língua oficial é o inglês, há uma grande exportação cultural da língua 

advinda dos países mais citados, em especial dos EUA e Inglaterra e, portanto, não é de se 

estranhar a presença dos mesmos na representação da LI enquanto nações falantes desse 

idioma. Outros países e inclusive cidades foram citados nas respostas, os quais podem ser 

vistos nos gráficos 12 e 13 abaixo: 

 

Gráfico 12 – Quantidade de citações de países e cidades na Escola ―A‖ 

 

 Pelas respostas encontradas na Escola ―A‖, percebe-se certa confusão entre país e 

cidade. No momento da aplicação do questionário, alguns alunos solicitaram auxílio da 

pesquisadora para saber se a cidade ou país que eles mencionaram eram de fato um país. Mas 

a pesquisadora optou por não auxiliá-los durante o preenchimento do questionário e os 

orientou a responderem segundo o que sabiam e que não havia necessidade de ficarem 

constrangidos. 
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Gráfico 13 – Quantidade de citações de países na Escola ―B‖ 

 

 Nas respostas da Escola ―B‖, uma em especial chama a atenção. É a do aluno B7, que 

cita o Brasil entre os países que lhe vem à mente quando ouve a palavra ―inglês‖. Sua escolha 

pode, talvez, referir ao fato de que ele é natural do Brasil, mora nesse país, tem o português 

como língua materna e oficial e, ainda assim, estuda a LI. Se for esse o motivo da citação, o 

aluno demonstra certa consciência de apropriação do idioma para si enquanto cidadão 

brasileiro falante ou estudante de inglês. 

 

4.1.1 Perspectiva dos alunos sobre a cultura-alvo 

 

 A visão dos alunos acerca da(s) cultura(s) dos países anglófonos foi percebida através 

das respostas às perguntas 3 (três) a 7 (sete) da Parte 2 e à pergunta 6 (seis) da Parte 3. 

 

 Parte 2 – Pergunta 3: O que você acha sobre os países onde se fala inglês? 

Escreva suas impressões gerais e as imagens que vem a sua mente quando você pensa 

sobre eles. 

 

 Dos alunos participantes, 17 (dezessete) – dos quais 6 (seis) da Escola ―A‖ e 11 (onze) 

da Escola ―B‖ – mencionaram as palavras desenvolvidos, avançados ou evoluídos para 

emitirem sua opinião acerca dos países anglófonos. Alguns alunos especificaram que o 

desenvolvimento desses países era principalmente econômico e ressaltaram características 

como hegemonia, riqueza, tecnologia e turismo: 

B14: A maioria dos países que falam inglês é desenvolvidos e são pontos turísticos 

e referencias no mundo 
 

A21: São Paises maravilhosos, bem evoluidos com muitas tecnológias. 

 

B12: Países que tem uma grande hegemonia e domínio na economia 
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B10: São paises mais ricos e desenvolvidos. 

 

A22: Acho normal; são paises desenvolvidos, inteligentes, e se destacam no 

mundo. 

 

B9: Boa parte deles são bem avançados. Os três que citei anteriormente, por 

exemplo, são bem desenvolvidos, principalmente economicamente. 

 

B8: Penso em paises desenvolvidos socialmente e economicamente, com um 

sistema educacional de qualidade e com política administrativa eficaz. 

 

A16: Países desenvolvidos em tecnologia, infraestrutura e lazer, [...] o capitalismo 

também muito presente. 

 

B3: Em impressões gerais, países desenvolvidos, com uma economia forte e 

cultura consistente. 

 

B2: São as maiores potências mundiais e locais onde a sociedade evoluiu de 

forma mais eficiente 

 

B4: Penso que todos são bastantes desenvolvidos, quando tento imaginar me vem a 

mente grandes construções e várias propagandas 
 

 Ao mencionarem que os países anglófonos são desenvolvidos, ricos ou avançados fica 

claro que, para esses alunos, a referência de países que falam inglês são os EUA, a Inglaterra 

ou o Canadá, como comprovado pelas respostas à pergunta 2 (dois) desta mesma parte do 

questionário. Ao relacionaram instantaneamente a LI a esses países, o que fazem é ignorar a 

existência de cerca de 41 países outros que tem o inglês como a língua ou uma de suas línguas 

oficiais, dos quais nem todos possuem destaque no cenário mundial ou são conhecidos como 

países desenvolvidos. Interessante notar, no entanto, a fala de B9 quando faz uso da expressão 

―Boa parte deles‖ e quando, posteriormente, faz questão se sinalar de quais países ela está 

falando: ―Os três que citei anteriormente‖. Essas ressalvas demonstram conhecimento de que 

há uma variedade de países anglófonos e que, portanto, generalizá-los como ―bem 

desenvolvidos, principalmente economicamente‖ exigiria maior rigor e especificação sobre 

qual(is) país(es) se fala. Esse mesmo cuidado não é observado nas colocações dos demais 

alunos.  

Nota-se, igualmente, o uso majoritário de comentários positivos – embora com 

exceções – a respeito desses países, os quais revelam também certo desconhecimento do outro 

lado da realidade: onde estão os defeitos ou pontos negativos dos países anglófonos? Será que 

o sistema econômico deles vai realmente bem e sua economia é forte? Não há crises e 

colapsos econômicos? Será que lá a ―sociedade evoluiu de forma mais eficiente‖ mesmo? O 

que significa a evolução de uma sociedade? Quais fatores devem ser analisados para se 

afirmar que uma sociedade é evoluída? Responder a essas perguntas poderia ser um primeiro 

passo rumo à criticidade e ao estabelecimento de processos cognitivos (o ato de questionar, 
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por exemplo) que estimulem a curiosidade crítica do indivíduo, como defende Freire (1996, p. 

18): ―Precisamente por que a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 

automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativa-progressista é exatamente o 

desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil.‖ 

Os questionamentos podem conduzir o aluno a apreender a realidade como ela de fato 

é e não como é transmitida pelas propagandas. A propósito, a fala de B4 revela de onde vêm 

essas imagens que os alunos relataram: ―quando tento imaginar me vem a mente grandes 

construções e várias propagandas‖. As imagens que os alunos têm em mente e associam aos 

países anglófonos são construídas por meio dos produtos midiáticos com que têm contato, os 

quais expõem apenas alguns aspectos da realidade, geralmente os positivos. Essa informação 

será ratificada na análise das respostas à última pergunta do questionário. 

Algumas respostas trazem imagens associadas aos aspectos culturais (geográficos, 

geopolíticos, de entretenimento etc.) dos países de LI mais mencionados (EUA e Inglaterra): 

A1: São países com uma cultura interessante para se conhecer, além dos filmes, 

bandas cantores que me recordo. 

 

A4: Acho legal. Eu vejo a estátua da liberdade. 

 

A7: Estatua da liberdade e bandeira Americana como sinal de poder A bandeira da 

Inglaterra como um simbolo de Nobreza, pelo regime Monarquico ainda existente 

 

B13: Pessoas usando casacos e cidades muito frias, jogando basquete ou rockei. 

 

A26: É uma língua diferente, muito diferente da nossa, porém muito importante de 

se viver. Países como EUA, a imagem que me vem é pensar com os agasalhos e 

neves caindo, sem contar a educação que é muito avançada. 

 

A10: Amo todos, tenho sonho em ir em algum, tipo Central parque em Nova 

York, o relógio do Big Bang e os castelos na Inglaterra, Times Square em Nova 

York também. sem conta que são desenvolvidos e muito mais 

 

A25: Acho interessante o idioma, Jhonny Depp. 

 

A32: Acho bonitos, tenho vontade de conhecer, mas não de morar. As lojas de 

marcas famosas, por exemplo ―Iphone‖ são as imagens que me vêm a cabeça. 

 

A35: Músicas, divas do POP *-* 
 

 As imagens relacionadas à indústria de entretenimento estão bem presentes nas falas 

de A1, A25 e A35 quando mencionam artistas de cinema, filmes, bandas e músicas. São 

imagens comuns quando se fala sobre a LI, uma vez que o Brasil é um grande consumidor da 

indústria hollywoodiana e da música americana e inglesa. Outro produto midiático 

mencionado foram os esportes, alguns com pouquíssima expressão no Brasil, mas conhecidos 

como esportes apreciados pelos americanos – o hockey e o futebol americano, por exemplo.  
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A menção a construções civis como a Estátua da Liberdade em Nova Iorque e o Big 

Ben em Londres, bem como locais públicos de lazer como o Central Park e a Times Square, 

ambos em Nova Iorque, é um indicativo de como alguns monumentos se tornam a ―marca 

registrada‖ de determinada localidade e se constituem como imagens fixas facilmente 

relacionáveis. A10 diz amar todos os países anglófonos (o que implicaria em dizer que ama 

mais de 40 países), mas ao citar pontos turísticos de Nova Iorque e Londres, percebe-se que 

mais uma vez a dupla EUA e Inglaterra ocupa lugar privilegiado na mente dos alunos. A7 

enxerga a Estátua da Liberdade e a bandeira dos EUA como ―sinal de poder‖ e a bandeira da 

Inglaterra como ―simbolo de Nobreza‖ e demonstra, além de conhecimento acerca do regime 

monárquico ainda em voga na Inglaterra, certa admiração por esses dois países numa espécie 

de contemplação longínqua e platônica desses atributos. Paira sobre a fala de A7 certo desejo 

de se parecer com o estrangeiro, de ser tão ―nobre‖ e ―poderoso‖ como ele, de ser como seu 

opressor (FREIRE, 1987). Sua fala reflete um pensamento que permeia a mente de muitas 

pessoas e é fruto do que denuncia Freire (1996, p. 72): 

A globalização que reforça o mando das minorias poderosas esmigalha e pulveriza a 

presença impotente dos dependentes, fazendo-os ainda mais impotentes, é destino 

dado. Em face dela não há outra saída senão que cada um baixe a cabeça docilmente 

e agradeça a deus ou à própria globalização. 
 

 Relacionar países anglófonos com imagens de ―casacos e cidades muito frias‖, 

―agasalhos e neves caindo‖ é consequência de toda a exposição que tem os brasileiros a filmes 

e produções artísticas oriundas dos dois centros de maior influência: novamente, EUA e 

Inglaterra. O clima frio com ocorrência de neve seja talvez o aspecto geográfico mais 

marcante para os brasileiros baianos – sujeitos desta pesquisa – por contrastar radicalmente 

com o clima experienciado na maior parte do Estado. 

 Interessante notar, ainda, a fala de A32 que diz ter ―vontade de conhecer, mas não de 

morar‖. Aqui percebe-se uma preferência clara por seu país de origem e que o interesse pelos 

países anglófonos se resume a turismo. Outras imagens associadas a esses países são as ―lojas 

de marcas famosas‖ e o ―Iphone‖, produtos da mídia por meio das propagandas e filmes, não 

esquecendo da globalização e do livre comércio que permite a chegada de produtos e marcas 

estrangeiras a inúmeros países. 

 Houve também aqueles que se manifestaram a respeito da língua quando perguntados 

sobre o que acham dos países onde se fala inglês: 

A33: Interessante e curioso. É muita habilidade para falar o inglês, é muito dificil 

aprender a falar e a escrever. 

 

A27: Eu admiro bastante na conversa deles, é uma conversa muito inteligente e 

legal de pronuncia. a sua moda, seus costumes e crenças. 
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A36: Acho muito TOP, digno acho lindo pessoas que sabem falar inglês 

fluentemente, as cidades, com varias lojas. 

 

A34: Que eles tem uma lingua soberano sobre as outras, e que deve ser muito mais 

facil para que fala ingles, e poder usalo em varias coisas 

 

B6: [...] também a oralidade é melhor mais culta. Também é um exemplo de 

língua mundial (por quê todos falam) E acredito que há maior interesse no que 

querem falar uma 2ª opção sempre escolhem inglês. 
 

 Nas falas citadas percebe-se claramente a falta de criticidade e a visão deturpada que 

os alunos possuem da realidade. Primeiro, há uma projeção de si no outro que fala inglês; por 

isso, o aluno é capaz de ver no outro (americano e/ou inglês) as mesmas dificuldades pelas 

quais ele passa ao aprender uma LE, esquecendo-se, contudo, que, para eles, se trata de sua 

língua materna e não estrangeira. Ou seja, não há porque admirar um norte-americano pelo 

fato de saber falar sua língua materna. Atribuir a qualidade de ―inteligente‖ a uma conversa só 

porque é feita em inglês e por pessoas de países anglófonos, como faz A27, demonstra um 

deslumbramento alienante que mascara a simples realidade de que são pessoas normais 

conversando no idioma que aprenderam como primeira língua. Seria o mesmo de dizer que a 

conversa dos brasileiros é inteligente só pelo fato de estarem falando em português, não 

importando o conteúdo da fala. Sabe-se que um aluno brasileiro jamais adjetivaria uma 

conversa assim baseado apenas no critério de qual língua se está falando, mas observa-se que 

ao se tratar da LI esse tipo de comentário é possível – como de fato aconteceu na resposta 

desse aluno – devido à falta de criticidade e à admiração cega ao aprender um novo idioma. 

Mesma alienação pode ser percebida nas falas de A36 e B6 quando, na primeira, há uma 

admiração pelo fato de pessoas nativas de países anglófonos falarem inglês fluentemente e, na 

segunda, há uma afirmação de que a oralidade dos anglófonos é ―melhor mais culta‖. Essas 

falas retratam aquilo que Freire (1987, p. 87) denunciou: ―Quanto mais se acentua a invasão, 

alienando o ser da cultura e o ser dos invadidos, mais estes quererão parecer com aqueles: 

andar como aqueles, vestir à sua maneira, falar a seu modo.‖ Além disso, há uma crença de 

que para eles, os nativos de países anglófonos, é ―mais fácil‖, ou seja, eles não precisam 

aprender outra língua para terem as vantagens atribuídas a quem fala inglês, afinal, eles já têm 

esse idioma como língua materna. Ao afirmarem isso, os educandos demonstram 

desconhecimento quanto às vantagens de ser bilíngue ou poliglota e quanto aos benefícios dos 

quais usufruem por falarem sua língua materna, atribuindo prestígio e regalias ao 

conhecimento do inglês exclusivamente. 

 Elogios aos aspectos físicos, geográficos dos países anglófonos também foram feitos: 
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A11: Acho países incríveis e fantárticos, apesar de ter suas diversidade de linguas e 

culturas diferentes do meu País. 

 

A8: lindas, ache que seria otimo morar la 

 

B16: São países interessantes, aparentemente legais e que após eu ter entrado em 

contato com pessoas que são de lá e/ou moraram lá por temporada, despertaram um 

maior desejo de conhecer 

 

A14: Muito Bonitas, chiques encantadoras é de encher os olhos. 

 

A9: Acho um língua diferente, dificil de se falar, enquanto a imagens só belos 

lugares. 
 

 São respostas que enfatizam a beleza desses países e o quanto parecem ser legais e 

interessantes. B16 manifestou o desejo de conhecê-los depois de ter tido contato com pessoas 

que moram ou foram lá, e é interessante notar o uso do ―aparentemente‖ em sua fala, visto 

que se trata de uma impressão que possui baseada no que ouviu falar de e não no que viveu lá, 

já que nunca foi a um país anglófono. A8, por sua vez, acredita que ―seria otimo morar la‖ e 

sua fala casa com a fala de A9 quando diz que em sua mente aparecem ―só belos lugares‖ 

quando pensa nos países onde se fala inglês. Uma vez mais é possível perceber que as 

imagens veiculadas pelos países dominantes são em sua maioria de cunho positivo e 

influenciam profundamente a maneira como os educandos enxergam esses países. 

Dentre as respostas obtidas nessa pergunta, duas destoaram das demais: A19 disse 

―Normal.‖ e A12 respondeu ―Nada‖. A primeira denota, talvez, a opinião sincera de que se 

trata de países como qualquer outro, e a segunda pode demonstrar, embora com menor 

probabilidade, que o aluno não conhecia nenhum país anglófono ou que não tinha realmente 

qualquer opinião a respeito. Há ainda uma terceira interpretação: a de que os alunos não 

estivessem dispostos a responder a questão. 

Por fim, alguns alunos mencionaram características que acreditam que as pessoas 

anglófonas possuem e, ao fazerem isso, demonstraram sua visão acerca delas. A este respeito 

versará o próximo subitem. 

 

4.1.1.1 E o outro que fala inglês, quem é? 

 

 Foi 7 (sete) a quantidade de alunos que se referiram às pessoas dos países anglófonos 

para emitirem sua opinião acerca desses países e das imagens que lhes vêm à mente quando 

pensam sobre eles: 

A16: [...] pessoas alegres e Bem-sucedidas [...]. 

 

B6: Acredito que as pessoas são mais educadas [...]. 
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A15: Acho interessante o jeito deles conversarem e são muito chique. Gosto da 

cultura deles 

 

B15: Me vem a mente a imagem de países desenvolvidos, porém, também me vem a 

imagem de pessoas bossais e egocêntricas. 

 

A2: Diferente e interessante. Educados e respeitosos. 

 

B7: Paises onde o preconceito sobre outros países são existentes. 

 

A6: São países incríveis, com belas paisagens e pessoas muito bonitas. Tem vários 

jardins, lagos, lojas, etc... 
 

―Educados e respeitosos‖, ―pessoas alegres e Bem-sucedidas‖, ―chique‖ e ―pessoas 

muito bonitas‖ foram as expressões positivas utilizadas para representar a imagem que 

possuem acerca dos nativos dos países anglófonos que os alunos conhecem. Logo, aqui eles 

estão falando dos americanos, ingleses e, talvez, dos canadenses. Quando B6 diz que acredita 

que lá ―as pessoas são mais educadas‖, sua afirmação é fruto de uma comparação entre ―eles‖ 

e ―nós‖ e mais uma vez o estereótipo positivo acerca do ―outro‖, do ―estrangeiro‖ é reforçado. 

São imagens construídas no imaginário dos alunos através da exposição a conteúdos nos quais 

os ―nativos‖ são sempre apresentados dessa maneira. A última imagem citada está 

provavelmente associada à indústria de entretenimento dominante que divulga imagens de 

pessoas normalmente muito bem cuidadas, maquiadas, com um tipo de beleza que não 

representa necessariamente o padrão estético do país, mas que é veiculado como padrão de 

beleza considerado ideal. O Council of Europe (s/d, p. 112) confirma essas informações ao 

dizer que os estereótipos 

[...] captam a imaginação e podem se revelar motivadores sobretudo para as crianças 

mais novas. Eles normalmente correspondem, de uma maneira ou de outra, à 

imagem que o país em questão oferece dele mesmo, e são protegidos e promovidos 

nos festivais. Se é assim, pode-se apresentá-los sob este olhar. Eles não representam 

a vida cotidiana da maioria da população. 
 

Dentre as respostas, no entanto, é possível notar dois estereótipos negativos: ―pessoas 

bossais e egocêntricas‖ e ―Paises onde o preconceito sobre outros países são existentes‖. Os 

dois alunos da Escola ―B‖ são os primeiros a mencionar algum aspecto negativo a respeito 

dos países anglófonos, contrastando com as demais respostas dadas até aqui. Enxergar os 

anglófonos, especialmente os americanos, como egocêntricos e preconceituosos é algo 

comum vindo da perspectiva brasileira, sobretudo por ser o Brasil um país reconhecidamente 

mestiço e hospitaleiro – o que não quer dizer totalmente hospitaleiro, afinal, negar as 

exceções seria destoar da realidade e corroborar com a ingenuidade. Ter uma imagem de 

―pessoas bossais e egocêntricas‖ ao se pensar em países anglófonos é, claro, generalizar e 

atribuir uma característica negativa a um grupo enorme e heterogêneo de pessoas. Mas é 

também uma demonstração de certo rompimento com as imagens positivas que vem sendo 
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veiculadas ao longo dos anos acerca dos americanos. Falta a essa visão ainda a criticidade que 

traz o equilíbrio e que sabe reconhecer que, em se tratando de pessoas, não há apenas uma 

―história única‖ a ser contada. 

Passa-se, neste momento, à pergunta de número 4 (quatro) que questiona a respeito da 

opinião dos participantes sobre as pessoas que vivem nos países onde se fala inglês e que 

permite a identificação de mais estereótipos presentes no imaginário dos alunos. 

 

Pergunta 4: E sobre as pessoas que vivem nesses países, o que você acha delas? 

Como você acha que elas são? 

 

De todos os alunos participantes, 50 (cinquenta) responderam essa questão e, desses, 

10 (dez) alunos da Escola ―A‖ e 3 (três) da Escola ―B‖ disseram que as pessoas que vivem em 

países anglófonos são pessoas normais, comuns ou como qualquer outra pessoa: 

A14: Pessoas normais, com cotidianos diferentes. 

 

A21: São Pessoas comuns. 

 

B14: São pessoas normais, porem, a cultura de cada país é diferente, e isso faz a 

diferença. 

 

A8: do mesmo geito da gente, cada um tem sua cultura, mais do jeito que somos 

aqui eles são la. 

 

A25: Acho que são pessoas normais, mas se tornam interessante pelo seu modo de 

viver. 

 

B10: São do mesmo jeito que as pessoas de outros países que não tem o ingles como 

a lingua oficial 

 

A4: Eu acho normais, porém as mulheres são estranhas porque elas são sem bunda 

 

A34: Normais como qualquer uma. 

 

A12: Nada. Normal. 

 

A36: [...] Acho que são pessoas normais, porem a linguagem as torna interessantes. 

 

A27: [...] São pessoas como nós, más de costumes totalmente diferente do nosso. 

 

A3: Pessoas normais, porém que vivem em um cultura diferente da nossa. 

 

B7: Pessoas normais como qualquer outra pessoa de outros paises. Pessoas na sua 

maioria das vezes preconceitosas. 
 

 No total, 26% dos participantes disseram que as pessoas oriundas de países anglófonos 

são pessoas ―normais‖, ―comuns‖, ―como nós‖, ―como qualquer outra pessoa‖, o que equivale 

a dizer que eles não tinham outra coisa a falar sobre elas, não existia uma ideia fixa a respeito, 

uma generalização na qual podessem se apoiar para opinar sobre. Essas respostas que, em sua 
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maioria, adicionaram a informação de que ―cada um tem sua cultura‖ ou ―com cotidianos 

diferentes‖ parecem revelar que não há um juízo de valor explícito sobre quem são ―eles‖: 

―Eles‖ são pessoas comuns que possuem uma vida, cultura, costumes diferentes de ―nós‖ e 

nem por isso são melhores ou piores. Todas as respostas citadas caminham nessa direção, 

exceto a última: é a fala de B7 que, após dizer que são pessoas normais, parece se lembrar de 

um dado que foge à normalidade ao dizer que são ―Pessoas na sua maioria das vezes 

preconceitosas‖. Por essa fala, percebe-se um esforço crítico inicial que leva o aluno a optar 

pela igualdade entre as pessoas, não importando de qual país sejam, que rapidamente é 

sucumbido pelo estereótipo que lhe vem à mente e que é expressado na frase posterior. 

 Atenção especial merece também a fala de A4 quando diz que ―Eu acho normais, 

porém as mulheres são estranhas porque elas são sem bunda‖. Mais uma vez se está de frente 

a outro estereótipo, este acerca da figura feminina provavelmente americana – pelo fato de 

serem os EUA o país de maior expressão na mente dos alunos ao se falar em LI. O 

contraponto feito pela aluna – saindo de ―normais‖ e utilizando a conjunção adversativa 

―porém‖ – denota uma possível comparação realizada por ela entre o ―eles‖ e o ―nós‖. Ao 

dizer que alguém é ―normal‖, se quer dizer que alguém compartilha de atributos que são 

comuns a quem fala. Ao fazer isso, a aluna se lembra de uma característica que, para ela, 

difere fisicamente as americanas das brasileiras. Por ser uma generalização, uma visão 

estereotipada, é provável que os filmes hollywoodianos tenham sido de grande influência para 

a construção da opinião externada por A4.  

 Outros alunos mencionaram aspectos comportamentais como sérios, frios, reservados 

e pouco receptivos para emitirem sua opinião acerca dos nativos de países anglófonos: 

A2: Fechados mas, legais 

 

B3: Acredito que são pessoas bem cultas e sérias, com uma vida muito monótona. 

 

A32: Acho elas muito frias, não tem a receptividade do brasileiro.   

 

B1: [...] e de temperamento frio. 

 

B11: São mais serias. 

 

B4: Pelo mínimo que conheço de suas culturas, penso que são mais retaídos e teêm 

um pensamento de independência mais aguçado. 

 

B5: São mais frias, não gostam de muitas intimidades. 

 

B8: Penso que são pessoas educadas, mas não tão receptivas como os brasileiros. 

 

B9: São bem diferentes dos brasileiros, pois são mais frios e reservados, porém sua 

cultura não parece ser muito diferente, uma vez que são rodeados de marcas e 

costumes           “          ”         e divulgados ao redor do mundo. 

 



 

130 
 

A16: Pessoas fechadas, porém simpáticas. 

 

 O estereótipo percebido por meio das respostas citadas é o de que as pessoas que 

vivem em países anglófonos são frias, reservadas, fechadas, sérias e que, por isso, são bem 

diferentes dos brasileiros. Como dito anteriormente, há o estereótipo positivo de que os 

brasileiros são hospitaleiros, amigáveis e receptivos, o que permite ao aluno estereotipar o 

estrangeiro por meio da comparação consigo e com seu povo. É o que faz B9 no começo de 

sua resposta, quando analisa comparativamente o comportamento dos brasileiros e dos 

americanos ou ingleses. O final de sua frase é, no entanto, inusitado e denota um olhar crítico 

sobre a cultura do ―outro‖ e a sua própria. Esta última tendo incorporado costumes e hábitos 

americanos ao se abrir para a importação de produtos de lá e, por isso, culturalmente as 

diferenças não parecem ser tão intensas. 

 13 (treze) alunos – 26% do total – citaram apenas aspectos positivos acerca dos 

anglófonos: 

B6: Como citei acima acreditos que elas tenham maior educação, são melhores 

compreendido, acredito que também são mais originais. 

 

A27: São pessoas de alto índice de desenvolvimento e de boa qualidade de vida. [...] 

 

A17: Eles são boas na língua inglesa 

 

B16: Por serem paises grandes, existe uma diversidade de pessoas com perfis e 

culturas diferentes/diversas e que de certa forma aparentam ser legais e 

hospitaleiras, generalizando, é claro. 

 

B13: Pessoas engraçadas e inteligentes que adoram esporte e comida gordurosa. 

 

A33: Extraordinarias e muito inteligente por ter todo o domínio da língua e o jeito 

da articulação na boca. 

 

A31: Acho que elas tem muitos conhecimento são legais inteligentes e que teim 

muita cultura. 

 

A26: Pessoas inteligentes, falam rápido de mais. 

 

A20: Bem envolvidas no quer elas querem, bem educados e também bonitos. 

 

A7: Os Americanos e Ingleses são totalmente nacionalista amam seus países como 

amor familiar 

 

B2: São pessoas receptivas e educadas, tais como as que vivem em nosso país. 

 

A24: Pessoas de primeiro mundo 

 

A28: Pessoas que se preocupa com nível social. Trabalha para consegui isso. 
 

 Inteligência e conhecimento foram atributos relacionados por 5 (cinco) alunos aos 

estrangeiros que falam inglês. A33 justifica a atribuição com o fato de ―ter todo o domínio da 

língua e o jeito da articulação na boca‖, ou seja, com o fato deles saberem sua língua materna, 
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o inglês. 2 (dois) alunos da Escola ―A‖ e 3 (três) da Escola ―B‖ consideram os anglófonos 

―(muito/mais) educados‖, ao utilizar os advérbios ―mais‖ ou ―muito‖, os quais pressupõem 

um implícito ―em relação a‖, demonstram comparação consigo e/ou com o povo ao qual 

pertencem e relegam a ―eles‖ a superioridade da comparação. B13, além de mencionar 

aspectos como ―engraçadas e inteligentes‖, ressalta duas características culturais dos 

americanos: gostar de esporte e de ―comida gordurosa‖, numa clara alusão aos fastfood tão 

popularizado nos EUA e de lá para o mundo. 

 B16 traz uma fala interessante e demonstra conhecimento quanto à diversidade 

cultural existente em um único país e que, por isso, ao atribuir características às pessoas de 

determinada nacionalidade, ela estaria ―generalizando, é claro‖. Ela parece concordar com o 

que diz Luciano Lima (2004, p. 182 e 183): 

[...] é importante reconhecer que uma cultura, no sentido amplo, como, por exemplo, 

a ―cultura anglo-americana‖, é formada de diversas sub-culturas. O que uniria, 

então, essa vasta e imprecisa ―cultura anglo-americana‖? Talvez traços abrangentes 

como a língua inglesa, a religião cristã, a tradição greco-romana, o capitalismo 

liberal e a sociedade de consumo, disseminados a partir do processo de colonização. 

Ao mesmo tempo, contudo, um movimento contrário fragmenta e desune essa 

―hiper-cultura‖, ou seja, as diferentes etnias, as classes sociais, as faixas etárias, as 

facções políticas, as opções sexuais, a questão de gênero, os grupos religiosos e 

outras ―sub-culturas‖. 
 

 De todos os alunos que responderam esta questão – no total 50 (cinquenta) alunos, 

como dito, pois 3 (três) deixaram em branco –, 2 (dois) participantes afirmaram perceber os 

anglófonos como pessoas arrogantes: 

B15: Me vem a imagem de pessoas que se acham superiores as outras, que se 

acham melhores. 

 

B12: Cheguei a conhecer poucos, só que eles passam a imagem de arrogantes. 
 

 As falas de B15 e B12, juntamente com a de B7 – analisada anteriormente –, revelam 

estereótipos negativos referentes aos anglófonos que podem ser relacionados de certa forma 

com os estereótipos de frios, reservados, sérios que os alunos já manifestaram em resposta a 

esta mesma questão. O fato de se comportarem interpessoalmente diferentemente dos 

brasileiros – ou da ideia que se tem dos brasileiros em geral – pode, como disse B12, passar 

―a imagem de arrogantes‖, superiores.  

Outro estereótipo, desta vez positivo, presente nas respostas dos alunos foi aquele 

referente à beleza e aos aspectos estéticos do nativo de países anglófonos: 

A15: São todos lindos. 

 

B1: No geral são pessoas bonitas [...]. 

 

A6: São lindas, tanto os homens quanto as mulheres. Acho que tem olhos azuís, 

cabelos lisos, sorriso bonito, etc... 
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A10: Acho todos estilosos, cada um tem seu próprio estilo sem as pessoas de certo 

modo ficar olhando e criticando, e tambem são muito educados... 
 

 Como analisado na pergunta anterior, o estereótipo da beleza ideal ou do tipo de 

beleza único atribuído a um país é fruto da produção cultural mediatizada pelos países de 

maior influência mundial no que diz respeito à LI. A maioria dos filmes produzidos nos EUA, 

por exemplo, possui pessoas brancas, de ―olhos azuís, cabelos lisos, sorriso bonito‖, como 

disse A6, no seu casting. Silenciando, assim, a imensa diversidade de cor de pele, olhos, tipos 

de cabelo e costumes que abrigam os EUA e promovendo a imagem de apenas uma parcela da 

população: a dominante – o que não significa dominar quantitativamente, mas em poder 

sobretudo econômico. Por isso, como disse Pereira (2002, p. 9), é  

[...] importante destacar o papel desempenhado pela indústria cultural, que tende a 

reforçar imagens estereotipadas dos diversos grupos, como se observa nas 

personagens encontradas em obras cinematográficas norte-americanas consideradas 

―politicamente corretas [...]‖. 
 

Dizer, ainda, que são ―todos lindos‖ ou ―todos estilosos‖ é, mais uma vez, incorrer em 

generalizações e, portanto, em equívoco. 

 Além desses e para finalizar, 2 (alunos) da Escola ―A‖ disseram não fazer ideia de 

como são as pessoas que vivem em países anglófonos: 

A22: Não faço idéia. 

 

A9: São pessoas totalmente diferentes dos brasileiros, porém são tão bonitas quanto 

nós. Não faço idéia de como elas são 
 

Embora A9 comece sua resposta indicando alguma opinião a respeito, ele finaliza 

reconhecendo que não tem uma opinião formada sobre o assunto e dá a entender que o que 

tinha escrito inicialmente era a expressão do senso comum, seguida pela tentativa de manter 

certa igualdade – ―tão bonitas quanto nós‖ –, mesmo na diversidade – ―totalmente diferentes 

dos brasileiros‖. 

Em suma, do total de alunos que responderam às perguntas 3 e 4, 34% expressaram 

sua opinião sobre os nativos dos países anglófonos com estereótipos negativos. Dos demais, 

28% mencionaram aspectos sem carga avaliativa aparente: é o caso daqueles que os 

classificaram como normais e nacionalistas, por exemplo. E, por fim, 38% atribuíram 

estereótipos positivos aos anglófonos. Fica clara, então, a predominância de uma atitude de 

admiração pelo ―outro‖ pertencente ao outgroup. O gráfico 14 mostra os estereótipos 

revelados pelas respostas às perguntas 3 e 4 e a quantidade de alunos que se referiram a eles: 
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Gráfico 14 – Número de alunos das duas escolas por estereótipo revelado 

 

4.1.1.2 Estereótipos revelados na comparação 

 

 As perguntas que serão analisadas neste subitem levaram os alunos a analisar 

comparativamente os países onde se fala inglês e o Brasil, seu país de origem. Alguns 

estereótipos acerca de si e do outro foram revelados. Os resultados podem ser observados a 

seguir. 

 

Pergunta 5: Se você pudesse ir morar em outro país, qual seria? Por quê? 

 

 Dos 53 (cinquenta e três) alunos que responderam o questionário, 29 (vinte e nove) 

escolheriam os Estados Unidos para morar; destes, 23 (vinte e três) são alunos da Escola ―A‖ 

e 6 (seis) da Escola ―B‖. O percentual total de alunos que escolheriam os EUA é apresentado 

no gráfico 15 abaixo em comparação com o percentual daqueles que citaram outros países: 
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Gráfico 15 – Percentual total de alunos que optariam pelos EUA em relação aos outros países 

  

 Interessante notar que a maioria dos alunos participantes escolheria os Estados Unidos 

para morar, em caso de possibilidade de sair do Brasil. Isso demonstra a expressiva 

notoriedade que tem esse país de língua inglesa em relação aos demais. Esse resultado varia, 

no entanto, quando se analisa separadamente as respostas dadas por cada escola, como 

mostram os gráficos 16 e 17 abaixo: 

 

Gráfico 16 – Percentual de alunos da Escola ―A‖ que optariam pelos EUA em relação aos 

demais países 

 

Gráfico 17 – Percentual de alunos da Escola ―B‖ que optariam pelos EUA em relação aos 

demais países 

 

Os alunos da Escola ―A‖ claramente sofrem maior influência dos EUA, ouvem falar 

mais desse país, têm acesso a informações e produtos culturais vindo de lá. É o que, inclusive, 

poderá ser observado por meio da análise das justificativas apresentadas por eles. Na Escola 

―B‖, no entanto, esse número foi menor. Apenas 32% dos alunos mencionaram os EUA como 

opção. Mas é claro que, embora menor do que a porcentagem da Escola ―A‖, os EUA 

obtiveram uma grande fatia do percentual total da Escola ―B‖, considerando a variedade de 

possibilidades de escolha que tinham os alunos. Aqui estão algumas justificativas dadas: 

A16: EUA. Los Angeles porquê é uma qualidade de vida alta, grandes 

oportunidades. 

 

A23: Estados Unidos, para pratica e até mesmo obter mais conhecimento na 

linguagem Inglesa. 

 

B6: Com certeza Estados Unidos, sempre amei o país, a forma que as pessoas agem 

e falam me encanta, a organização me surpreende. 
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A26: Paris, EUA. Pelas riquezas desses países e pelo nível avançado de educação. 

 

A22: Estados Unidos, país desenvolvido e com ótimas condições de moradia, 

transporte, emprego, impostos e etc. 

 

A21: EUA ou Inglaterra, mas não sei porque motivo 

 

A28: Estados Unidos. Me incanto quando vejo os filmes, parece ser um país 

totalmente diferente do Brasil. 

 

B4: Estados Unidos. Por que há muita oferta de emprego para mão de obra 

qualificada 

 

A29: Hollywood, porque la é a cidade do cinema. 

 

A1: Uruguai ou nos Estados Unidos, pois são lugares mais desenvolvidos nos 

Estudos que o Brasil. O Uruguai em certas regiões possui um ritmo mais calmo que 

a maioria dos paises. 

 

A17: EUA. porque é um país que investe na saúde, educação e lazer 

 

A33: California. Porque a maioria dos filmes que assisto são gravados lá, e é estado 

muito lindo e cheio de encantos 
 

 Dentre as justificativas, a de maior ocorrência foi o fato dos EUA serem considerados 

desenvolvidos, avançados e/ou organizados: na Escola ―A‖, 8 (oito) alunos citaram pelo 

menos um desses aspectos, enquanto na Escola ―B‖ foi 3 (três) o número de alunos que assim 

justificaram sua escolha, totalizando 38% dos 29 (vinte e nove) alunos que escolheriam os 

EUA. Além dessa justificativa, houve aqueles que mencionaram as oportunidades de emprego 

como motivo para a escolha desse país: 2 (dois) alunos da Escola ―A‖ e 2 (dois) da Escola 

―B‖, como é o caso de A16 e B4 cujas falas foram citadas acima. A16 cita também a 

qualidade de vida, juntamente com outros 2 (dois) outros alunos, 1 (um) de cada escola. 

Houve também a menção ao cinema como justificativa: 3 (três) alunos da Escola ―A‖ 

o fizeram. A33 e A29 citam os nomes de duas cidades famosas dos EUA com as quais 

tiveram contato justamente através do cinema. A28, que também cita os filmes como 

justificativa, diz que se encanta ao assisti-los e que os EUA parecem ser ―totalmente diferente 

do Brasil‖. Esses foram os alunos que mencionaram o cinema nessa questão, mas é certo que 

o contato que muitos outros têm com a cultura americana também advém da exposição a que 

se submetem de filmes e produções artísticas em geral vindas de lá. Essa afirmação será 

confirmada na análise das respostas à última pergunta do questionário. 

4 (quatro) alunos da Escola ―A‖ mencionaram a beleza do país para justificar sua 

escolha, como o faz A33 que, ao citar a Califórnia, complementa dizendo que é um estado 

―cheio de encantos‖. O último aspecto reincidente foi o referente à educação: 2 (dois) alunos 

da Escola ―A‖ – A17 e A26, citados acima – e 1 (um) aluno da Escola ―B‖. 
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Dos 23 (vinte e três) alunos da Escola ―A‖ que escolheriam os EUA, chamam atenção 

duas respostas. A primeira é a de A21, que cita os EUA e a Inglaterra como possibilidades, 

mas não sabe dizer por qual motivo ela optaria por esses países. Sua sinceridade desperta a 

reflexão sobre o porquê de escolher logo os EUA ou a Inglaterra, podendo escolher qualquer 

país do mundo – visto que a pergunta não restringia somente aos países de LI. A resposta a 

essa pergunta pode revelar a crença de que esses países são melhores do que o Brasil, mesmo 

que não os conheça ou nunca tenha lido a respeito, mesmo que não se saiba o porquê. Já A23 

é a única a justificar sua resposta com o objetivo de praticar o inglês, o idioma que ela estuda. 

Os demais alunos se valeram de motivos outros, referindo-se primordialmente aos aspectos 

econômicos e sociais do país.  

Os gráficos 18 e 19 mostram as justificativas apresentadas pelos alunos da Escola ―A‖ 

e da Escola ―B‖ que escolheriam os EUA, respectivamente: 

 

Gráfico 18 – Ocorrência das justificativas dos alunos da Escola ―A‖ que optariam pelos EUA 

 

Gráfico 19 – Ocorrência das justificativas dos alunos da Escola ―B‖ que optariam pelos EUA 

 

 Apesar de ter sido da Escola ―A‖ a maior porcentagem de alunos que escolheriam os 

EUA, foi lá também que se constatou a maior diversidade de respostas. 14 (quatorze) alunos 

citaram outros países e justificaram sua escolha: 
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A10: Inglaterra, é um sonho, porque fascinante, tudo lá e incrivel, estudar entao 

ou ir fazer intercambio em Oxford ou Cambridge. 

 

A5: Canadá. desde pequeno me apaixonei por esse nome ai sempre vem em mente 

esse país. 

 

A27: Inglaterra, Paris. porque lá é super desenvolvido, as pessoas parecem ser 

amigáveis e boas de se conviver. 

 

A9: Itália, porque é um lugar lindo e as paisagens despertam muito a curiosidade. 

 

A32: México, porque acho a cultura deles muito parecida com a nossa. 
 

Ao todo, 8 (oito) alunos da Escola ―A‖ citaram a Inglaterra, 3 (três) Paris (França), 2 

(dois) o Canadá e 2 (dois) a Alemanha. Algumas vezes o mesmo aluno citou mais de um país. 

A fala de A5 revela certa inconsistência na justificativa que apresenta para sua escolha: ―me 

apaixonei por esse nome‖. Sua justificativa se assemelha àquela dada por A21, que não sabia 

o motivo da escolha. Aqui parece ser o fato de ter ouvido falar superficialmente do Canadá e 

esse nome ficou em sua memória sem informações adicionais que justifiquem o interesse pelo 

país. A escolha de A32 foi justificada pelo nível de aproximação cultural do país escolhido 

com o Brasil. O gráfico 20 apresenta o número de vezes em que os países foram citados na 

Escola ―A‖: 

 

Gráfico 20 – Número de vezes em que cada país foi citado na Escola ―A‖  

 

Na Escola ―B‖ também foi possível notar uma diversidade de países citados: 

B2: Inglaterra, pois é um país onde a organização social é exemplo para o mundo e 

o sotaque britânico me atrai. 

 

B5: Canadá. É isolado e faz frio. 

 

B10: Canadá. Pois é um país desenvolvido onde oportunidades sociais surgem 

com mais facilidades 

 

B12: Portugal, porque fala a minha língua. 

 

B13: Japão. Pelo seu grande avanço na tecnologia e sua cultura diversa. 
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B16: Alemanha. É um país influente na economia mundial e que me chama a 

atenção no que diz respeito a cultura e os costumes dos povos da Alemanha. 

 

B1: Índia. Porque acho um país muito interessante, com uma cultura bastante 

peculiar e teria interesse em aprender a língua falada por lá. 

 

B3: Austrália. Me disperta a curiosidade, por ser um país pouco retratado na 

mídia e por ter uma cultura diferente. 
 

Dos 16 (dezesseis) alunos da Escola ―B‖, apenas 1 (um) aluno mencionou a Inglaterra, 

o que mostra que, no contexto pesquisado, da dupla EUA-Inglaterra, os EUA têm primazia. A 

justificativa apresentada por este aluno faz referência ao ―sotaque britânico‖ que o atrai, 

revelando um critério linguístico para a escolha do país. B12 e B1 também citam aspectos 

linguísticos para sua escolha. O primeiro escolheria Portugal ―porque fala a minha língua‖. É 

provável que, para ele, o fato de falar o mesmo idioma o aproxime mais do país, implique em 

menor dificuldade de adaptação e o faça se sentir mais ―em casa‖. Pois é sabido que o fator 

linguístico pode colaborar ou atrapalhar nesse processo de adequação do estrangeiro ao país 

no qual decidiu morar. B1 escolheria a Índia por ter ―interesse em aprender a língua falada por 

lá‖. Foi a única aluna a escolher um país outro que não os EUA por este motivo. 2 (dois) 

alunos citaram o Canadá como provável país para se morar e as justificativas de B10 se 

assemelham àquelas dadas pelos alunos que escolheram os EUA: ―país desenvolvido‖ e 

―oportunidades‖. É o caso das justificativas apresentadas por B13 e B16 ao escolherem, 

respectivamente, o Japão e a Alemanha: ―avanço na tecnologia‖ e ―influente na economia 

mundial‖. Ao justificar sua escolha, B3 diz que seu interesse pela Austrália se dá ―por ser um 

país pouco retratado na mídia‖. É certo que de todos os países de LI, a Austrália é um dos que 

fazem parte do acervo de exposição midiática, em contraposição com a Jamaica, Uganda, 

Quénia e tantos outros que são excluídos dos holofotes. Mas dentre aqueles países que fazem 

parte do primeiro círculo concêntrico de Kachru (1990), à Austrália é realmente relegado o 

papel de coadjuvante, restando aos EUA e à Inglaterra o privilégio de serem os protagonistas 

da LI no cenário mundial. 

Das respostas obtidas na Escola ―B‖, duas merecem destaque especial: 

B7: Nenhum. Pois sou feliz no país onde moro. 

 

B11: Nenhum, amo o Brasil 
 

 O fato de no universo de 53 (cinquenta e três) respostas, somente esses dois alunos não 

escolherem nenhum outro país para morar é, no mínimo, intrigante. As justificativas por eles 

apresentadas mostram um claro contentamento a respeito de seu próprio país e parece não 

haver qualquer admiração alienante com relação a outros países. Esse tipo de posicionamento 



 

139 
 

é exceção numa contemporaneidade em que se ressalta tanto os atrativos de fora, do ―outro‖. 

O gráfico 21 mostra a quantidade de vezes em que os países foram citados pelos alunos dessa 

escola: 

 

Gráfico 21 – Número de vezes em que cada país foi citado na Escola ―B‖ 

  

Pergunta 6: Como você acredita que seria tratado nesse outro país? 

 

Como sequência da pergunta anterior, a questão 6 se refere ao país escolhido pelo 

aluno ao responder a pergunta de número 5. Dos 29 (vinte e nove) alunos que responderam 

EUA, 12 (doze) deles – ou seja, 41% – acreditam que seriam bem tratados lá: 

B15: Acredito que seria bem tratado, por possuir um poder aquisitivo que me 

ajudaria a ser tratado com respeito. 

 

A29: Seria muito bem tratado. 

 

A11: Acredito que seria tratado bem, apesar que já foi um país de bastante 

guerras e conflitos. 

 

A31: Tratado bem eu acho e com respeito. 

 

B6: Acredito que muito bem, já tive a experiência de ficar uma temporada no EUA 

e me surpreendi com as pessoas sejam bem hospedeira, sobre a cultura, já conheço 

e gosto. 

 

A1: Com respeito, pois lutaria para ganhar meu espaço. 

 

A25: Se eu respeitasse as regras, seria tratada bem. 

 

B8: Acredito que seria tratado bem e com ao menos respeito. 

 

A36: bem. tenho alguns amigos que foram morar lá e foram bem recebido. 

 

A13: Acho que iria ser bem recebido mais eu iria adaptar com o tempo a cultura 

deles. 
 

A fala de B15 surpreende pelo fato de associar sua aceitação nos EUA e tratamento 

respeitoso por parte dos americanos a sua situação financeira, em suas palavras: ―por possuir 

um poder aquisitivo que me ajudaria a ser tratado com respeito‖. O que transparece de sua 
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afirmação é que há um conhecimento por parte deste aluno de que há pessoas que não são 

bem tratadas nos EUA – aquelas consideradas pobres – e que possuir um poder aquisitivo é 

fator auxiliar, quando não principal, para que o indivíduo seja bem tratado. Por trás deste 

pensamento, é possível que esteja a lógica capitalista sobre a qual foram erguidos os EUA. 

A11 acredita que seria bem tratado lá, mesmo os EUA sendo um país envolvido em guerras e 

conflitos ao redor do mundo; o que mostra que sua crença na bondade do povo americano não 

o impede de perceber a hostilidade com que o país já tratou e/ou trata algumas nações.  

B6 revela que já teve contato com americanos quando em uma viagem que fez ao país 

e que se surpreendeu ao percebê-los tão hospedeiros. Ao dizer ―me surpreendi com as 

pessoas‖, B6 demonstra que algum estereótipo a respeito dos americanos que tenha levado 

consigo para a viagem foi desfeito. Ela esperava um determinado comportamento e percebeu 

outro, o que causou a surpresa. Pela análise de sua fala, é possível afirmar que B6 chegou aos 

EUA esperando não ser tão bem recepcionada e o tratamento que recebeu lá a surpreendeu, o 

que permitiu, provavelmente, a desconstrução desse estereótipo. A36 também se vale de uma 

experiência – não pessoal, mas de amigos – para respaldar a sua crença de que seria bem 

tratado caso fosse aos EUA. 

As falas de A1 e A25 ressaltam alguns aspectos que acreditam que existam na cultura 

americana: o valor atribuído ao esforço pessoal e o respeito às regras e leis. Ambos atrelam o 

sucesso de sua possível experiência em terras americanas a duas ações pessoais: ―lutaria para 

ganhar meu espaço‖ e ―Se eu respeitasse as regras‖. Sobre sua adaptação ao novo ambiente, 

A13 diz que ―iria adaptar com o tempo a cultura deles‖, ciente de que há diferenças a serem 

assimiladas tanto para quem vai para lá quanto para quem vem de fora para cá. 

Por outro lado, 24% (sete alunos) manifestaram alguma impressão negativa acerca da 

forma como seriam tratados nos EUA ou sobre a dificuldade que enfrentariam nesse país. 

Destes, 3 (três) mencionaram as palavras preconceito ou discriminação: 

A17: Lá acho que algumas vezes eu iria sofrer preconceito. 

 

A6: Seria bastante difícil por eu não saber falar a língua deles, más ao mesmo 

tempo bem divertido. 

 

B9: Ao inicio acredito que sofreria certo preconceito, por ser latino americana, 

porém acredito que caso conseguisse me estabelecer bem lá logo isso seria 

minimizado. 

 

A28: Acho que lá é cada um por si. Teria que mim virar, para mim adaptar. Com 

as culturas e a linguagem deles. 

 

B4: As vezes discriminado, tendo em vista as condições que o Brasil passa a 

impressão de ter. 
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A33: Diferente. Por não falar a mesma língua deles. (ser de outra origem) 
 

A17, B9 e B4 temem sofrer algum tipo de discriminação nos EUA. B9 atribui a 

possível discriminação ao fato de ser ―latino americana‖, enquanto B4 responsabiliza ―as 

condições que o Brasil passa a impressão de ter‖. Estaria este se referindo às condições 

econômicas ou sociais? Sua resposta não deixa claro, mas o que se pode depreender dessas 

duas afirmações é que, ao tentarem justificar o preconceito preconizado pelo ―outro‖ contra si, 

esses alunos se valem do discurso opressor e se esquecem de que as justificativas para a 

opressão não se encontram em quem a sofre, mas em quem a pratica. Não se pode se submeter 

as suas justificativas enxergando-as como aceitáveis. Essa atitude submissa, segundo Freire 

(1996, p. 76), não denota humildade, pois justamente o que a humildade 

[...] não pode exigir de mim é a minha submissão à arrogância e ao destempero de 

quem me desrespeita. O que a humildade exige de mim, quando não posso reagir à 

altura da afronta, é enfrentá-la com dignidade. A dignidade do meu silêncio e do 

meu olhar que transmitem o meu protesto possível. [...] [Não] devo amesquinhar-me 

diante de seu desrespeito e de seu agravo, trazendo-os comigo de volta para casa 

sem um gesto ao menos de protesto. É preciso que, assumindo com gravidade a 

minha impotência na relação de poder entre mim e ele, fique sublinhada sua 

covardia. É necessário que ele saiba que eu sei que falta de valor ético o inferioriza. 

É preciso que ele saiba que, se fisicamente pode golpear-me e seus golpes me 

causam dor, não tem, contudo, a força suficiente para dobrar-me a seu arbítrio. 
 

Os 10 (dez) alunos restantes manifestaram diferentes opiniões, inclusive dizendo que 

não sabiam como seriam tratados nos EUA: 

A35: Não tenho ideia, algumas pessoas dizem que os americanos ver os brasileiros 

como ―favelados‖, LOL. 

 

B14: Como um turista. 

 

A16: Depende de minha Condição Social no país 

 

A4: Não faço idéia 

 

A3: Espero que como uma cidadam. 

 

A30: Normal 

 

A19: De maneira formal 

 

A8: Bem recebido ou não, cada um tem um seu geito 
 

A fala de A16 lembra aquela escrita por B15, quando enfatiza que a condição social – 

ou poder aquisitivo, como dito por B15 – é fator determinante para o tipo de tratamento que o 

indivíduo receberá lá. A35, apesar de dizer que não tem ideia de como seria tratada nos EUA, 

traz uma informação que ouviu de algumas pessoas acerca de como os americanos veem os 

brasileiros: como ―favelados‖. O que ela descreve é o olhar daquele que se considera superior 

sobre os que lhe são ―inferiores‖. Mais uma vez uma generalização de ideias baseada, talvez, 

no comportamento de alguns. É interessante como A35 termina a sua frase. Ela faz uso de um 
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verbete da língua inglesa ―LOL‖, que é a abreviação de laugh out loud, exaustivamente 

utilizado em linguagem virtual, o que demonstra o contato extra classe que possui com a LI. 

Aqueles que optaram pela Inglaterra na questão anterior, também se dividiram quanto 

ao modo como imaginam que seriam tratados nesse país. Dos 7 (seis), 3 (três) mencionaram 

aspectos negativos, 3 (três) positivos e 1 (um) acredita que seria tratado normalmente: 

A12: Normal. 

 

A27: Como um pássaro em outro ninho, teria que respeitar tudo e a todos naquele 

país, justamente por eu não ser de lá. 

 

B2: De maneira educada, acredito. Pois apesar de polidos, o comportamento deles 

pode parecer frio frente aos brasileiros. 

 

A7: Acredito que como um desconhecido. 

 

A18: Como a culturas são diferentes o modo de falar o jeito, em comparação com a 

cultura deles seria totalmente estranho. 

 

A10: Bem, eles não são muito hospitaleiros, mas são educados. 

 

A15: Eu acho que seria bem tratada, por que eles são muito ospitaleiros. 
 

Há um choque de visões entre o que diz A10 e A15: o primeiro não considera os 

ingleses muito hospitaleiros e a última sim, mas ambos acreditam que seriam bem tratados lá. 

A fala de A27 é intrigante: ele começa dizendo que se sentiria ―Como um pássaro em outro 

ninho‖, ou seja, como um estrangeiro não acostumado com o novo lugar, e ele prossegue 

dizendo que ―teria que respeitar tudo e a todos naquele país, justamente por eu não ser de lá‖. 

Sua fala suscita o questionamento sobre o porquê de ele achar que deve respeitar tudo e todos 

apenas pelo fato de não estar em seu país de origem. Pode-se inferir, por comparação, que no 

Brasil esse respeito não é necessário. 

Os demais alunos optaram por outros países – os quais foram escritos entre colchetes 

pela pesquisadora antes de cada fala – e revelaram suas impressões quanto a forma como 

seriam tratados lá: 

A34: [Alemanha] como um imigrante, que veio estudar mais acho que não seria 

bem tratado. 

 

B7: [Nenhum] Como uma curiosidade, por ser um brasileiro. 

 

A14: [Alemanha] Se eu tivesse a lingua falada lá fluente acho que seria tratado 

normal. 

 

B16: [Alemanha] É um país que possui uma cultura diferente e que em certos 

estados, são e sua maioria desconfiados e inseguros com pessoas de fora, mais 

pelo fato de ser uma pessoal sociável, conquistaria a confiança deles. 

 

A5: [Canadá] Seria tratado como estranho por um bom tempo até ambos se 

acostumarem. 
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B10: [Canadá] Não sei. Pois em todos os países do mundo existem pessoas 

receptivas e outras não 
 

B5: [Canadá] Tratado mal por alguns, com preconceito. 

 

A9: [Itália] Como outro turista qualquer. 

 

B3: [Austrália] Tratado com receio, por não me conhecerem 

 

A32: No México acho que seria tratada muito bem, pois eles são calorosos como os 

brasileiros. 

 

B1: [Índia] Como uma estranha, por conta dos costumes e vestimentas diferentes. 

 

A24: [Espanha] Com racismo 

 

B13: [Japão] Como estranho, aceito por poucos que                 “         ” 

em sua cultura. 

 

B11: [Nenhum] D          “        ” 
 

Dos 14 (quatorze) que mencionaram outros países, 9 (nove) acreditam que não seriam 

bem tratados nesses lugares, 3 (três) acham que seriam bem recebidos e 1 (um) disse não 

saber. A14 deposita no fator linguístico (―Se eu tivesse a lingua falada lá fluente‖) a 

possibilidade de ser tratado com naturalidade. A fala de B10 é bastante interessante, pois 

revela criticidade. Ele diz que não sabe como será tratado no país que escolheria para morar 

pois ―em todos os países do mundo existem pessoas receptivas e outras não‖. Sua afirmação 

mostra clara consciência acerca da heterogeneidade de um povo e da individualidade dos 

sujeitos, evitando, assim, as generalizações equivocadas. 

 

Pergunta 7: Na sua opinião, quais as principais diferenças entre os países onde se 

fala inglês e o Brasil? 

 

 Dos alunos da Escola ―A‖, apenas 34 (trinta e quatro) respostas serão analisadas, pois 

3 (três) alunos deixaram essa questão em branco. Para os alunos das duas escolas, a principal 

diferença entre os países anglófonos e o Brasil diz respeito ao fato deles serem desenvolvidos, 

avançados e/ou evoluídos: 

B10: Apenas que a maioria do paises onde se fala inglês é desenvolvido e o Brasil 

não 
 

A37: O Brasil é desatualizado, tudo de novo chega primeiro la 

 

A10: Bem vamos comecar pela educacao, eles investem bilhos em educacao, sao 

mais evoluidos economicamente em tudo praticamente 

 

A7: Pois existem a muitos mais tempo que o Brasil, por isso possui mais 

estruturas. 
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B1: São países economicamente mais avançados q o Brasil e onde há uma menor 

porcentagem de habitantes negros. Além de possuírem costumes diferentes. 

 

A27: O paises que falam inglês são desenvolvidos e o Brasil é subdesenvolvido. 

 

A6: As línguas, culturas... Nos outros países eles são bem mais avançados, tanto na 

educação quanto em conhecimento. 

 

B9: Lá acredito que estão mais desenvolvidos, além de atraírem pessoas de diversas 

partes do mundo, sendo um lugar onde se encontra um pouco de cada coisa. Aqui 

tem grande diversidade cultural, mas não é tão atrativo quanto lá pela língua e 

oportunidades de emprego 

 

B15: Dos países que citei, acredito que a diferença social é a maior. Os países de 

língua inglesa são mais desenvolvidos socialmente. 

 

B2: A maioria dos países onde se fala inglês é desenvolvido e suas características 

culturais atraem muito turistas. 
 

 Pela simples leitura das falas acima é fácil perceber que há um estereótipo de que o 

Brasil é um país subdesenvolvido e aquém dos avanços vivenciados pelos países LI. Afirmar 

isso é negar o claro processo de desenvolvimento econômico e social pelo qual vem passando 

o país e é ignorar o fato de há muito tempo o Brasil passou a ser considerado um país em 

desenvolvimento. Dizer que o Brasil é desatualizado e que ―tudo de novo chega primeiro la‖, 

como disse A37, é reproduzir o discurso dominante inferiorizador, pois é óbvio que se as 

tecnologias são criadas lá – e esse lá, como visto, representa os EUA, a Inglaterra e o Canadá, 

prioritariamente citados pelos alunos –, sua circulação começará pelo mercado consumidor 

onde essa tecnologia nasceu para só então alcançar outros países. É possível afirmar que todas 

as referências feitas pelos alunos aos países anglófonos estão sendo feitas aqueles de maior 

poder e visibilidade, como explica Kawachi (2010, p. 20): 

A relação de uma ―língua internacional‖ com o poder dos países que a tem como 

língua materna nos parece evidente [...]. Assim, se considerarmos que a LI está 

associada ao poder político, econômico, tecnológico, cientifico e cultural dos países 

nos quais ela é a língua materna, parece-nos ―natural‖ que, nas aulas de LI, 

estereótipos (positivos e negativos) surjam sobre a cultura de países falantes de LI 

nos quais todos os âmbitos de poder são mais evidentes, como EUA e Inglaterra. 
 

 O que B1 diz acerca da ―menor porcentagem de habitantes negros‖ revela total 

desconhecimento da imensa parcela negra da sociedade americana, os chamados afro 

americanos. Essa afirmação no meio da sua fala parece desproposital, mas denuncia o poder 

da mídia em propagar pseudo realidades acerca de todo um país. Essa em especial diz respeito 

a pequena representação que tem os negros americanos nas produções culturais do país. 

 8 (oito) alunos – todos da Escola ―A‖ – mencionaram a educação como uma das 

diferenças entre o Brasil e os países anglófonos: 

A28: O Brasil não investe na educação, por isso temos dificuldade de aprender 

qualquer idioma. Nos outros países que se fala inglês é totalmente diferente, 

investe na educação. 
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A26: Uma delas é a educação, onde aqui no nosso país é muito precária. A saúde, 

o modo de convivência das pessoas uma com a outra. 

 

A8: lá é tudo melhor, o Brasil é bom, mas em questão de saúde, ensino e etc. 

 

A20: Muitas diferenças, porque o brasileiro é muito comodando em geral, lá não as 

pessoas são mais responsavel nós estudos e principalmente em cresce na vida. 
 

 Em geral, a ideia defendida pelos alunos que abordaram a diferença educacional é que 

no Brasil não há investimentos na educação como acontece nos EUA e na Inglaterra. O aluno 

A28 atribui a isso a dificuldade que os discentes possuem de ―aprender qualquer idioma‖ e 

A20 ressalta a responsabilidade nos estudos que os americanos e ingleses demonstram, 

segundo ele, e sua preocupação em ―cresce[r] na vida‖. A fala de A8 preocupa. Dizer que ―lá 

é tudo melhor‖ é uma generalização pronunciada não raramente pelos brasileiros e sua carga 

opressora é imensa. Significa dizer que não importam os esforços empreendidos no país, 

jamais se conseguirá alcançar ou superar o que vem dos outros países – no caso, e 

principalmente, dos EUA. 

 Outras foram as diferenças citadas pelos alunos: 

B11: Que o Brasil é um pais onde as pessoas são mais extrovertidas, os outros 

são serios, e termos de economia e tal. 

 

B7: Que o povo brasileiro são pessoas solidarias e companheiras, diferentes dos 

demais paises. 

 

B12: O Brasil é um país onde as pessoas são bem tratadas e bem recebidas, 

diferente desses países (minha opnião). 
 

 Aqui os estereótipos mobilizados são positivos e giram em torno do Brasil: os 

brasileiros são vistos como extrovertidos, solidários, companheiros e hospitaleiros, enquanto 

os anglófonos são sérios, frios e reservados. 

 Houve, ainda, quem dissesse que não há diferenças: 

A12: Nenhuma. 

 

A36: Diferença no meu pensamento nenhum mas as prioridades são mais para a 

linguagem inglesa. 

 

A25: Acho que nenhuma. Cada país tem sua linguagem e cultura diferente, mas 

interessantes. 
 

 A36 diz não haver diferenças, segundo a sua perspectiva, mas ele admite que consegue 

perceber que, no mundo, há prioridades/privilégios para aqueles que falam inglês ou para os 

países onde esta língua é falada. Já A25 prefere não emitir qualquer juízo de valor e ressalta a 

diversidade de culturas e igualdade de importância que compartilham. 

 O gráfico 22 traz as diferenças citadas pelos alunos de ambas escolas e o número de 

vezes que foram mencionadas: 
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Gráfico 22 – Número de alunos por diferença citada em ambas escolas 

 

As últimas considerações a respeito do tema deste subitem ―Estereótipos revelados na 

comparação‖ foram elaboradas a partir das respostas à pergunta de número 6 da Parte 3 do 

questionário. Por esta razão, a análise dessas respostas será antecipada para este subitem. 

 

Parte 3 – Pergunta 6: Você acredita que as pessoas dos países onde se fala a 

língua inglesa são melhores que os brasileiros?  (   ) Sim  (   ) Não  Por quê? 

 

 25 (vinte e cinco) alunos da Escola ―A‖ responderam negativamente a esta pergunta, 

ao passo que 11 (onze) responderam que ―sim‖ e 1 (um) participante respondeu ―sim e não‖. 

O gráfico 23 mostra em porcentagem essas informações: 

 

Gráfico 23 – Respostas em porcentagem dos alunos da Escola ―A‖ 

 

Dos que responderam ―não‖, apenas 19 (dezenove) justificaram. Abaixo estão algumas 

dessas justificativas: 

A2: Pois tem os mesmos direitos perante a lei. 

 

A21: a unica diferença e que eles vivem mais evoluidos. 

 

A14: Porque cada um tem a capacidade de apreder., então não tiro o merito de 

ninguém. ou seja. todos nós somos capazes. 

 

A34: Eles tem a mesma competencia que a nossa e ele também tem tudo que nos 

temos. 

17 

12 9 

8 

4 
3 

2 2 2 

Principais diferenças entre os países onde se fala inglês e o Brasil 

Cultura, costumes Desenvolvimento
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30% 

67% 

3% 
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A23: cada um tem seu modo de vive e sua cultura. 

 

A22: Ninguém é melhor que ninguém, cada um com sua cultura. 

 

A9: Por que todos são iguais idependente do país que moram e a língua que falam. 

 

A31: somos todos iguais. 

 

A17: Porquê a nossa língua é muito mais difícil de falar do que à inglesa. 

 

A25: Porque cada país tem o seu desenvolvimento e a sua melhoria no idioma. 

 

A8: por que linha nao diz nada 

 

A16: Somos todos iguais, mas ums tem mais oportunidades que outros. 

 

A7: Ambos temos as mesmas caracteristicas biologicas, por tal fato torna ambos 

iguais 
 

 A ideia defendida por aqueles que responderam negativamente à pergunta é a da 

igualdade entre as pessoas. Essa igualdade se ancora não na completa identificação entre os 

seres, mas é uma igualdade advogada em termos de valor e apreciação dos indivíduos por 

serem todos seres humanos e possuírem as ―mesmas caracteristicas biológicas‖, de acordo 

com A7. Esta ideia está também retratada na fala de A22, quando diz que as pessoas são 

diferentes em seus aspectos culturais, ou seja, costumes, crenças, ideais, mas ―Ninguém é 

melhor que ninguém‖. Não há, portanto, superioridade intrínseca de uns sobre outros, é o que 

defendem esses alunos. Alguns, no entanto, fazem questão de esclarecer que há diferenças, 

certos privilégios ou benefícios daqueles que moram em países anglófonos. É o caso de A21 e 

A16 que defendem a ideia de ―eles vivem mais evoluidos‖ e que ―ums tem mais 

oportunidades que outros‖. Já a aluna A17 acredita que os brasileiros são superiores aos 

anglófonos pelo fato do português ser ―muito mais difícil de falar‖ do que a LI. Sua fala 

parece afirmar que há uma superioridade intelectual dos brasileiros, posto que o idioma 

materno do Brasil é mais complexo gramaticalmente do que o inglês. Sua afirmação está 

correta no quesito complexidade do português frente à gramática inglesa, mas se equivoca ao 

enxergar nesse fato uma justificativa para a superioridade de qualquer povo sobre o outro. 

 A aluna que respondeu ―sim e não‖ traz uma justificativa controversa, na qual ela 

ressalta a organização dos países anglófonos em detrimento do Brasil: 

A20: Sim e Não, Porque você sabe que lá onde falar a lingua inglesa é bem 

organizado aprender as línguas, aqui no Brasil são poucos que correr atrás do que 

quer de melhor. 
 

Sua fala demonstra um conflito no momento da escolha entre o ―sim‖ e o ―não‖, o que 

a leva a responder com os dois. Mas no momento da justificativa, seus argumentos são a favor 
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do ―outro‖ e contra o ―nós‖, não restando suporte para a escolha do ―não‖ que escreveu. Sua 

fala parece retratar a 

[...] dualidade existencial dos oprimidos que, ―hospedando‖ o opressor cuja 

―sombra‖ eles ―introjetam‖, são eles e ao mesmo tempo são o outro. Dai que, quase 

sempre, enquanto não chegam a localizar o opressor concretamente, como também 

enquanto não cheguem a ser ―consciência para si‖, assumam atitudes fatalistas em 

face da situação concreta de opressão em que estão. (FREIRE, 1987, p. 27) 
 

As justificativas dos alunos que disseram ―sim‖ foram diversas: 

A28: A vida social deles são totalmente diferentes. Tem oportunidades de empregos 

e subir de vida. E preza muitas coisas que o Brasil não faz. Mais deveria, só assim 

o país cresce. 

 

A11: porque já nascem com sua cultura de lingua inglesa. 

 

A6: Por quê lá pra eles tem tudo, são bem mais avançados e tudo nos outros 

países é lindo, maravilhoso. 

 

A18: O desenvolvimento do país é bem melhor. 

 

A24: eles tem um custo de vida melhor. 

 

A36: Não porque eles são melhores no pessoal e se no conhecimento são muito 

mais avancados. 
 

A35: acho os americanos mais inteligente. Só não se alimentam bem. HEHE 

 

A26: Por causa da riqueza do país, na cultura, na saúde, na educação. 

 

A27: Justamente pela questão do desenvolvimento e pelo que a mídia passa para 

nós telespectadores. 

 

A3: Sendo talvez um país de 1º mundo, ensino, educação tudo se torna melhor. 
 

 Nas justificativas apresentadas, pode-se perceber a admiração alienante que sustenta as 

afirmações desses alunos. Em sua percepção, os EUA são o modelo de país a ser copiado pelo 

Brasil independentemente do tipo de economia e sociedade que se tenha, afinal, ―só assim o 

país cresce‖. O fato de serem ricos e ―desenvolvidos‖, como clamam alguns, é justificativa 

para considerarem-nos melhores do que os brasileiros. A27 revela que essa noção de 

desenvolvimento que é comumente atribuída aos países de LI é uma construção midiática que 

generaliza informações e oculta as exceções e/ou as demais realidades e versões daquela 

história. Essa ideia é corroborada pelo que afirma Lysardo-Dias (2007, p. 34): 

Sendo o estereótipo uma convicção compartilhada socialmente, ele atua como 

preconizador de valores e comportamentos coletivos que garantem uma certa 

homogeneidade e coesão dos grupos. Se a vida em sociedade depende de um 

mínimo de acordo social, é preciso considerar que esse acordo pode significar a 

eliminação da diversidade, diversidade do pensamento coletivo que é moldado por 

convicções supostamente inquestionáveis pelo seu status de verdade social. A 

naturalização dessas convicções incide sobre a dimensão ideológica das 

representações sociais. 
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O radicalismo com que A6 se expressa dizendo que ―tudo nos outros países é lindo, 

maravilhoso‖ denota a clara alienação experienciada por esta aluna e a fala de A11 corrobora 

com o que pensa A6 ao declarar que, ―porque já nascem com sua cultura de lingua inglesa‖, 

os americanos e/ou ingleses são melhores que os brasileiros. Aqui há claramente uma 

preferência pela cultura do ―outro‖ em detrimento da sua própria. É a materialização do 

perigo de se ensinar a LI sem a devida preocupação com a alienação dos estudantes, com a 

opressão de uma cultura sobre a outra, com a inferiorização de si em favor do endeusamento 

do outro. Para Freire (1987 p. 49), o empenho dos professores que ele chama de humanistas 

―[...] está em que os oprimidos tomem consciência de que, pelo fato mesmo de que estão 

sendo ―hospedeiros‖ aos opressores, como seres duais, não estão podendo Ser.‖ 

Dos alunos da Escola ―B‖, apenas 2 (dois) disseram que ―sim‖, enquanto os 14 

(quatorze) restantes responderam negativamente à questão. Em porcentagem: 

 

Gráfico 24 – Respostas em porcentagem dos alunos da Escola ―B‖ 

 

Aqui estão as justificativas dos que responderam ―sim‖: 

B14: Não pelo fato de falar a lingua inglesa, mas pelo fato de que a cultura é 

diferente e o modo que as pessoas pensam. 

 

B12: Eles ja estão na frente pois ja conhecem a língua universal 
 

 Mais uma vez a preferência pela cultura do estrangeiro anglófono é manifesta, dessa 

vez na fala de B14, que atribui a superioridade dos americanos não à LI, mas à cultura e ao 

modo de pensar das pessoas. Já B12 acha que eles são melhores do que os brasileiros porque 

já ―conhecem a língua universal‖, o que quer dizer, por inferência lógica, que quem fala 

inglês é melhor do que qualquer pessoa, ou já está ―na frente‖ delas, em suas palavras. 

Aqueles que responderam negativamente à pergunta expuseram estas justificativas: 

B16: Acredito que ninguém é melhor que ninguém. Claro que algumas pessoas se 

sobresaem mais que os outros em certos quesitos, mais ninguém é melhor que 

ninguém. 

 

B11: o brasileiro se relaciona melhor, se interage melhor. 

 

B3: Acredito que a língua em si, não irá influenciar quem é melhor ou pior 

12% 

88% 

Você acredita que as pessoas dos países onde se fala a língua inglesa 

são melhores que os brasileiros? 

Sim

Não
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B5: Cada povo tem a sua cultura, não existe melhor e pior. 

 

B7: Porque o brasileiro são pessoas atenciosas, carinhosas e bastante patriota, 

coisas que nos demais paises não é bem visto. 

 

B6: Ninguém é melhor que ninguém! Mesmo percebendo e achando que os 

americanos andam a mais em pontos de vantagens. 

 

B9: Não é questão de ser melhor ou pior, há casos e casos, pessoas e pessoas. 

Acredito que eles geralmente tem melhores oportunidades, acesso a mais coisas 

                                           “         ”          universal. 

 

B15: Acredito que os brasileiros são mais espontâneos e amigáveis. 

 

B8: Para mim as pessoas de paises onde se fala a lingua inglesa não se diferenciam 

dos brasileiros em aspectos intelectuais, porém, do ponto de vista social eles são 

superiores. 

 

B2: Pois não há superioridade humana quanto a língua que se fala e o fato de 

serem mais ricos não os torna superiores também. 

 

B1: Depende. No assunto economia tais países são melhores que o Brasil, e até 

por isso tem as melhores economias do mundo. No quisito cultura tenho em mente 

que o Brasil seja mais rico. 

 

B4: Não acredito que ninguém seja melhor que ninguém, mas que todos possuem 

linhas de raciocínio diferentes que funcionam como atalhos numa corrida. 

 

B13: Pois os brasileiros tem a mesma capacidade; mas eles investem mais que os 

brasileiros e se dedicam mais. 
 

 Os participantes B16, B5, B2 e B4 são taxativos ao dizerem que ―Ninguém é melhor 

que ninguém‖ e que ―Cada povo tem a sua cultura, não existe melhor e pior‖. Os demais, 

apesar de terem dito que as pessoas dos países anglófonos não são melhores que os 

brasileiros, adicionam informações que atribuem ao outro algum grau de superioridade. A 

contradição se dá pelo fato de avaliarem pessoalmente, no valor intrínseco do indivíduo e, por 

isso, afirmarem que não há pessoas melhores do que outras e, logo depois, desenvolverem 

outro tipo de comparação: aquela de ordem econômica e social. É o caso de B6, B9, B8, B1 e 

B13. Houve também aqueles que afirmaram que os anglófonos não são melhores que os 

brasileiros porque, a seu ver, os brasileiros é que são melhores que os anglófonos – mais 

precisamente, os americanos. É o que dizem B11, B7 e B15 ao ressaltarem características 

positivas dos brasileiros, as quais julgam que os americanos não possuem: ―o brasileiro se 

relaciona melhor‖; ―o brasileiro são pessoas atenciosas, carinhosas e bastante patriota‖ e ―os 

brasileiros são mais espontâneos e amigáveis‖. Os gráficos 25 e 26 mostram os estereótipos 

revelados pelos alunos de ambas escolas nas respostas à pergunta 6 da Parte 3. O primeiro 

gráfico revela os estereótipos acerca dos brasileiros e o segundo a respeito dos anglófonos: 
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Gráfico 25 – Número e porcentagem de alunos de ambas escolas por estereótipo revelado 

acerca dos brasileiros 

 

Gráfico 26 – Número e porcentagem de alunos de ambas escolas por estereótipo revelado 

acerca dos anglófonos 

 

4.2 O contato com a língua inglesa: a mídia dos estereótipos 

 

 A terceira e última parte do questionário procurou revelar os principais meios pelos 

quais os alunos participantes tem acesso à cultura-alvo, a fim de perceber de onde vêm os 

estereótipos acerca da LI e do falante nativo de países anglófonos. 

 

Parte 3 – Pergunta 1: Além da sala de aula, onde mais você tem contato com a 

língua inglesa? 

 

Dos alunos da Escola ―A‖, a maioria – 13 (treze) alunos – disse ter contato com a LI, à 

parte da sala de aula, através das músicas. Em segundo lugar, com 12 (doze) menções, veio a 

internet e em terceiro os filmes, com 9 (nove). Apesar da presença constante desse idioma no 

dia-a-dia de muitas pessoas, 5 (cinco) alunos da Escola ―A‖ disseram não ter nenhum contato 

com o inglês fora da sala de aula. Os demais citaram meios variados de contato com a LI, com 

pessoas que falam inglês, curso de idiomas, jogos etc.: 
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1; 20% 

1; 20% 

1; 20% 

1; 20% 

Estereótipos revelados na comparação: os brasileiros 

Se relaciona e interage melhor

Atenciosos e carinhosos

Possuem uma cultura mais rica

Mais espontâneos e amigáveis

Tem custo de vida melhor

3; 22% 

1; 7% 

1; 7% 

3; 22% 

1; 7% 

1; 7% 

1; 7% 

1; 7% 

2; 14% 

Estereótipos revelados na comparação: os anglófonos 

Mais evoluídos, avançados

Mais inteligentes

Não se alimentam bem

Tem mais oportunidades

Tem custo de vida melhor

Eles investem e se dedicam mais
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A32: Na internet, na televisão em filmes e seríados e programas. 

 

A28: Pessoas em rede social. 

 

A11: Em casa as vezes eu pego alguns livros de lingua inglesa p/ estudar. 

 

A20: Nas músicas internacionais que escultamos no nosso dia a dia. 

 

A8: Tio, prim que fala ingls fluentemente, no curso. 

 

A15: Só na escola, e em algumas músicas 

 

A4: Curso, filmes ou músicas 

 

A21: Com amigos e pela Internet 

 

A10: Eu assisto seriados e filmes legendados, tenho amigos que sabem ingles e 

brincamos com isso de estar sempre falando 

 

A27: Na Rua, na Televisão, Radio, Revistas etc... 

 

A16: Música, vídeo game, internet 

 

A12: Em casa quando quero saber a letra de uma música 
 

 É possível perceber a influência que tem a indústria de entretenimento, sobretudo a 

americana, na vida dos jovens alunos. Seu contato com a LI se dá em diversas esferas que vão 

desde o ensino regular aos momentos de lazer. No caso dos alunos da Escola ―A‖, as músicas 

são o veículo que mais media o contato entre eles e a LI e, claro, a sua(s) cultura(s), afinal, 

[a]s canções, como forma de expressão cultural, veiculam valores estéticos, 

ideológicos, morais, religiosos, lingüísticos, etc. Elas possuem, a exemplo de outras 

produções artísticas, as marcas do tempo e lugar da sua criação. As canções 

produzem zonas de inserção cultural em sala de aula, pois, quando devidamente 

escolhidas (a escolha das canções implica em veiculação cultural), se constituem 

também em material autêntico no ensino de [inglês]. (LIMA, L., 2004, p. 182) 
 

A fala de A20 é particularmente interessante pois ela relaciona ―músicas 

internacionais‖ diretamente com músicas em LI. Estabelecer essa relação é comum no Brasil 

e normalmente se está falando de música de origem americana, pois 

[...] música internacional, no Brasil, até os dias de hoje, limita-se aos sons [...] 

vindos principalmente dos Estados Unidos. Com certeza, no caso do inglês, as 

trilhas sonoras de filmes e telenovelas, o bombardeio comercial das rádios FM, além 

da onipresente MTV, continuam a contribuir para a expansão da música americana 

por todos os cantos e ouvidos do país. (SIQUEIRA, 2010, p. 20) 
 

Os mesmos meios citados pelos alunos da rede pública podem ser vistos nas respostas 

dos alunos da Escola ―B‖:  

B16: Certos jogos e progamas (aplicativos no celular) filmes e séries, etc. 

 

B11: Nenhum. 

 

B10: No mundo virtual 

 

B2: Em materiais vindos desses países, como músicas, filmes, livros e séries. 
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B15: Em casa, ouvindo músicas e vendo séries. 

 

B6: No curso de inglês e também com intercambistas locais. (filme, serie somente 

em inglês) 

 

B4: Apenas na internet. 

 

B7: Somente em sala de aula. 
 

Assim como nos relatos dos alunos da rede pública, nas respostas da Escola ―B‖ é 

possível encontrar menções a filmes e séries – ambos citados por 7 (sete) alunos; a músicas, a 

internet e a jogos – cada um mencionado por 4 (quatro) alunos. Houve apenas 1 (um) aluno 

que disse não ter contato com o inglês extra classe. 

 

Pergunta 2: Os aspectos culturais dos países onde se fala inglês são trabalhados 

na sua sala de aula? (  ) Sim (  ) Não 

 

Dos 37 (trinta e sete) alunos da Escola ―A‖, 30 (trinta) responderam essa questão 

afirmativamente, 6 (seis) negativamente e 1 (um) não soube responder. Ou seja, 81% dos 

alunos da escola pública afirmaram que os aspectos culturais dos países anglófonos são 

trabalhados em sala de aula, enquanto 16% negaram essa informação e 3% não souberam 

responder. Quanto aos alunos da Escola ―B‖, 14 (quatorze) responderam que ―sim‖ e 2 (dois) 

negaram que o professor trabalhasse os aspectos culturais da LI em sala de aula, o que quer 

dizer que 87% afirmaram essa informação e 12% a negaram. Os resultados de ambas escolas, 

por maioria, denotam que os professores costumam abordar a(s) cultura(s) ligadas à LI 

durante as suas aulas e que os alunos estão a par disso. O aluno da Escola ―A‖ que respondeu 

―Não sei‖ provavelmente não soube identificar quais seriam os aspectos culturais da LI e, por 

isso, não se sentiu capaz de avaliar se eles eram trabalhados ou não em sala de aula. 

 

Pergunta 3: Algum professor seu já abordou o tema estereótipos em sala de aula? 

( ) Sim ( ) Não 

 

Acerca do tema ―Estereótipos‖, na Escola ―A‖ as respostas dos participantes se 

dividiram entre ―sim‖ (15 alunos), ―não‖ (17 alunos), ―não sei‖ e ―não lembro‖ (1 aluno 

cada). Além desses, 3 (três) alunos deixaram em branco. O gráfico 27 traz esses dados em 

porcentagem: 
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Gráfico 27 – Respostas dos alunos da Escola ―A‖ sobre estereótipos 

  

 Uma análise rápida dos resultados permite afirmar que nessa sala de aula o assunto 

―Estereótipos‖ não foi abordado de forma que todos os alunos pudessem se lembrar do que se 

trata, fazendo com que a maioria optasse pela resposta negativa à pergunta. Situação diferente 

foi retratada pelas respostas dos alunos da Escola ―B‖: 

 

Gráfico 28 – Respostas dos alunos da Escola ―B‖ sobre estereótipos 

 

 No contexto da Escola ―B‖, a indiscutível maioria afirmou que o tema já foi 

trabalhado em sala de aula. A próxima questão revela qual(is) professor(es) abordou(aram) o 

assunto ―Estereótipos‖ em suas aulas. 

 

Pergunta 4: Esse professor foi o de: (  ) Inglês (  ) Outras matérias 

 

Na Escola ―A‖, dos 15 (quinze) alunos que responderam ―sim‖ à pergunta anterior, 9 

(nove) deles indicaram que a professora que abordou o tema em sala de aula foi a de inglês, 5 

(cinco) marcaram as duas opções – o aluno A7 especificou ainda que foram os professores de 

inglês e história – e apenas 1 (um) aluno marcou a opção ―outras matérias‖. O gráfico 29 

abaixo traz esses dados em porcentagem: 
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Gráfico 29 – Respostas dos alunos da Escola ―A‖ sobre professor 

 

As respostas dos alunos da Escola ―A‖ indicam que sua professora de inglês se 

preocupa com esse tipo de tema e parece ter sido a única a abordá-lo em sala de aula, visto 

que 60% dos alunos apontaram-na como a única responsável pelo conhecimento que possuem 

acerca dos estereótipos. Realidade diferente pode ser observada pelas respostas dos 

participantes da Escola ―B‖. 

Dos 13 (treze) alunos da Escola ―B‖ que responderam ―sim‖, 1 (um) indicou que tinha 

sido apenas o professor de inglês, 2 (dois) indicaram que foram os professores de inglês e de 

outras matérias – o aluno B14 diz que além do professor de inglês, os de geografia e 

sociologia abordaram o tema – e os 10 (dez) restantes marcaram somente a opção ―outras 

matérias‖, como está retratado em porcentagem no gráfico 30 abaixo: 

 

Gráfico 30 – Respostas dos alunos da Escola ―B‖ sobre professor 

  

 Apenas 3 (três) alunos, de 13 (treze), citaram o professor de inglês como responsável 

pela abordagem do tema em classe. Isso indica que, mesmo conhecendo o assunto por meio 

de outros professores e matérias, os alunos de inglês não estão sendo motivados por seu 

professor de LI a observarem suas ações e reações por meio do inglês no que diz respeito à 

formação e desconstrução de estereótipos. 

 A fim de avaliar o conhecimento que os alunos possuem sobre o tema, foi elaborada a 

próxima questão. 
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Pergunta 5: Na sua opinião, o que são estereótipos? (   ) Não tenho a menor ideia 

do que isso seja (   ) Estereótipos (são) __________________________________________ 

 

A pergunta 5 possuía duas alternativas a serem marcadas pelos alunos e aqueles que 

escolhessem a segunda deveriam completar a resposta com o conceito que tivessem sobre o 

que são estereótipos. 

Na Escola ―A‖, apenas 8 (oito), ou seja, 22% dos alunos marcaram a segunda 

alternativa e arriscaram uma definição. Dos demais, 2 (dois) deixaram em branco, 1 (um) 

respondeu ―Não lembro‖ e 70% (vinte e seis alunos) marcaram a primeira opção de resposta: 

―Não tenho a menor ideia do que isso seja‖. É interessante notar que dos 8 (oito) que 

conceituaram ―estereótipos‖, 5 (cinco) identificaram a professora de inglês como a única que 

abordou o tema e 3 (três) marcaram as duas opções (inglês e outras matérias) na questão 

anterior. Os conceitos dados pelos alunos da Escola ―A‖ estão citados aqui abaixo: 

A25: Os estilos de cada um. 

 

A33: Varias linguas, 

 

A8: Variados tipos da ligua inglesa. É ingls mais muda os sentidos ou aulumos parts 

 

A16: por exemplo raciais distinção de raça e cor. 

 

A27: Algum tipo de caracteristica em algum setor. 

 

A20: Estudar em geral os pais e o que rolar por lá. Tipo falar sobre os costumes de 

outros países. 

 

A3: Grupos de pessoas. 

 

A7: Caracteristicas dos paises como cultura, religião, tradições, 

comportamentos e etc... 
 

Pela quantidade de alunos que optaram pela primeira alternativa já é possível 

visualizar o desconhecimento generalizado que os participantes da Escola ―A‖ demonstram 

acerca do tema. Ao observar as respostas daqueles que conceituaram o termo ―estereótipos‖, 

pode-se notar que o entendimento que possuem sobre o assunto é raso, quando não 

equivocado. As respostas de A7 e A16 são as que mais se aproximam, embora não com 

precisão, do conceito de estereótipos. A16 tangencia a questão do preconceito ao falar sobre 

estereótipos ―raciais distinção de raça e cor‖, mas não investe em uma conceituação mais 

elaborada; enquanto A7 diz, mais acertadamente, que estereótipos são ―Caracteristicas dos 

paises como cultura, religião, tradições, comportamentos‖. A esta última definição faltam 

outros aspectos: as características são atribuídas por outros, generalizadas a todos os membros 

de uma mesma comunidade ou país e não se restringem a aspectos de países apenas, mas se 
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estendem a pessoas e/ou qualquer outro ser ou objeto. Aqui fica claro que qualquer que tenha 

sido o trabalho realizado em sala de aula em torno do tema, ele não contribuiu para o 

aprendizado dos alunos acerca do mesmo e ficam dúvidas sobre a eficácia da abordagem para 

a promoção da reflexão crítica dos discentes. 

Dos 16 (dezesseis) alunos da Escola ―B‖, 31% (cinco alunos) marcaram a primeira 

opção, indicando total desconhecimento do assunto; 1 (um) aluno adicionou uma terceira 

alternativa escrevendo ―Não lembro‖ como resposta e os demais arriscaram uma definição: 

B14: Características externa de um grupo de pessoas 

 

B13: Caracteristicas comuns a um certo tipo de pessoa, cultura ou algo que faz 

divisões de tipo de pessoa. 

 

B6: Tipos diferente de se comportar 

 

B4: Valores atribuidos e generalizados a determinado assunto. Ex: Índio tem 

cabelo liso. 

 

B10: Uma imagem que se tem para todos os exemplos de alguma coisa 

 

B1: desnecessários porque acaba gerando preconceito. Julgal um indivíduo 

somente pela aparência acaba sendo uma atitude preconceituosa que pode afetar o 

próximo. 

 

B8: Pensamentos difundidos e aceitos comumente sem uma definição lógica. 

 

B2: paradigmas muito difundidos e que muitas vezes trazem ideias errôneas e 

preconceituosas. 

 

B15: generalizações feitas com um grupo de pessoas. Por exemplo, dizer que 

todos que são da região Sul no Brasil são arianos. 

 

B9: ideias pré-concebidas sobre certos grupos; quando muitas vezes se 

generaliza uma certa característica a todos desse grupo. 
 

Desses 10 (dez) alunos (62% do total) que definiram estereótipos, 6 (seis) foram 

daqueles que marcaram a opção ―outras matérias‖ na questão anterior para designar qual 

professor havia trabalhado o tema, 1 (um) marcou que nenhum professor já tinha abordado o 

assunto, 2 (dois) marcaram o professor de inglês e os de outras matérias e 1 (um) marcou 

apenas o de inglês. Das respostas obtidas, apenas a de B6 foge completamente da definição 

correta e foi exatamente o aluno que disse não ter ouvido falar de estereótipos em sala de aula. 

B4, B10, B2, B15 e B9 são certeiros ao conceituar estereótipos atribuindo-lhes as 

características que de fato possuem: são ideias, pensamentos, valores e/ou características 

sobre determinado grupo difundidos e aceitos pelos demais; essas características são 

atribuídas ao grupo de forma generalizada, ou seja, basta pertencer ao grupo para que ao 

membro lhe seja atribuída essa mesma característica – o que desconsidera a individualidade e 



 

158 
 

heterogenia do sujeito. As falas de B1 e B2 ressaltam o perigo dos estereótipos: podem gerar 

―ideias errôneas e preconceituosas‖ acerca das pessoas. 

Analisando comparativamente as respostas dos alunos de ambas escolas, é notória a 

diferença conceitual que apresentam, o que permite afirmar que o trabalho feito na Escola ―B‖ 

sobre estereótipos – como visto, realizado majoritariamente por professor(es) outro(s) que não 

o de inglês – tem resultado em alunos conscientes do que são os estereótipos e do perigo que 

os acompanha quando não vistos por uma ótima crítica e solidária. 

Como a pergunta de número 6 da Parte 3 foi analisada no subitem anterior, segue-se a 

análise das respostas da pergunta 7, a última deste questionário. 

 

Pergunta 7: No seu dia-a-dia, de onde vem a maior parte do seu conhecimento a 

respeito da cultura dos países onde o idioma falado é o inglês? Enumere as opções por 

ordem de importância. Por exemplo, se a Internet é a maior fonte de conhecimento 

cultural a respeito d                      “1”                “2”                      

fonte e assim por diante. 

 

As opções a serem marcadas eram: Aulas de inglês; Programas de TV ou seriados; 

Filmes; Internet; Livros que você já leu; Revistas e/ou jornais; Viagens; Amigos que foram a 

algum país onde se fala inglês; Conversas com nativos desses países e Outros. Caso o aluno 

incluísse essa última opção na lista, ele deveria especificar do que se tratava. 

Dos 37 (trinta e sete) alunos participantes da Escola ―A‖, 9 (nove) alunos não 

entenderam a proposta e marcaram apenas ―1‖ e ―2‖ em todas as opções ou marcaram com 

um ―x‖, de forma que não foi possível utilizar suas respostas para a análise da questão. Os 28 

(vinte e oito) questionários restantes foram os que serviram para a análise. Os gráficos a 

seguir demonstram os resultados obtidos na Escola ―A‖: 

 

Gráfico 31 – Número de alunos da Escola ―A‖ por opção marcada com o número ―1‖ 
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 Para 46% (treze alunos) dos discentes da Escola ―A‖, a maior parte do conhecimento 

que possuem acerca da cultura dos países de LI advém da sala de aula, do que a professora 

proporciona aos alunos como conteúdo cultural. 15 (quinze) alunos se dividiram entre outras 

três fontes: a internet em segundo lugar com 9 (nove) alunos, os filmes em terceiro com 4 

(quatro) e a TV ou seriados em quarto com 2 (dois) alunos. 

 Para fins de comparação entre um ambiente escolar e outro, os resultados da questão 7 

serão apresentados intercaladamente: 1º lugar da Escola ―A‖ seguido do 1º lugar da Escola 

―B‖ e assim sucessivamente. O gráfico 32 mostra as opções de 1º lugar da Escola ―B‖: 

 

Gráfico 32 – Número de alunos da Escola ―B‖ por opção marcada com o número ―1‖ 

 

A fonte vencedora da Escola ―B‖ foi a Internet, com 37% (seis alunos) das menções a 

ela como número ―1‖, seguida das Aulas de inglês com 25% (quatro alunos) e das Viagens 

com 19% (três alunos). Alguns alunos dessa classe fizeram uma viagem a Disney 

recentemente, o que talvez explique esta última opção ter recebido três votos como maior 

fonte de conhecimento da cultura anglófona para esses alunos. 

A segunda maior fonte eleita pelos alunos da Escola ―A‖ ao identificarem-na com o 

número ―2‖ está representada no gráfico 33 abaixo: 

 

Gráfico 33 – Número de alunos da Escola ―A‖ por opção marcada com o número ―2‖ 

 

 Na Escola ―A‖, a Internet é a 2ª maior fonte de conhecimento da cultura anglófona, 

segundo 36% dos alunos. Depois desta, houve empate entre as outras duas opções mais 
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votadas (Filmes e TV ou seriados), ambas marcadas por 7 (sete) alunos cada. O gráfico 34 

abaixo revela a preferência que ocupou o segundo lugar na Escola ―B‖: 

 

Gráfico 34 – Número de alunos da Escola ―B‖ por opção marcada com o número ―2‖ 

 

 O 2º lugar da Escola ―B‖ ficou empatado entre a Internet e a TV ou seriados. O 

resultado da Escola ―A‖ mostrou que as opções mais votadas para o segundo lugar foram 

justamente as mesmas da Escola ―B‖, o que demonstra a relevância da internet, da TV e dos 

seriados (sobretudo os americanos, mais comuns no Brasil) na vida dos alunos e a influência 

que exercem na construção da imagem cultural que possuem da(s) cultura(s) anglófona(s). 

 A opção que ocupou o 3º lugar como maior fonte de conhecimento da cultura 

anglófona na Escola ―A‖ está representada no gráfico 35 abaixo: 

 

Gráfico 35 – Número de alunos da Escola ―A‖ por opção marcada com o número ―3‖ 

 

 A 3ª maior fonte mediadora da cultura dos países onde se fala inglês são os Filmes, 

segundo o maior número de alunos que marcaram esta opção: 9 (nove) alunos, 37% do total. 

Lembrando que na escolha da opção que ocuparia a 2ª maior fonte, a opção Filmes recebeu 7 

(sete) votos, o que a fez empatar com a opção TV ou seriados como as mais bem votadas após 

a vencedora (a internet). Agora, os Filmes ocuparam o 3º lugar. O gráfico 36 abaixo mostra o 

3º lugar escolhido pelos alunos da Escola ―B‖: 
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Gráfico 34 – Número de alunos da Escola ―B‖ por opção marcada com o número ―3‖ 

 

 Resultado semelhante ao da Escola ―A‖ foi apresentado pela Escola ―B‖: o 3º lugar 

também ficou com os Filmes. A indústria de entretenimento, sobretudo a de cinema, é, sem 

dúvida, uma das grandes responsáveis pela popularização das culturas norte-americana e 

inglesa ao redor do mundo. 

 Em suma, as três maiores fontes de conhecimento sobre a cultura-alvo daqueles que 

estudam a LI na Escola ―A‖ são, por ordem de colocação: as aulas de inglês, a internet e os 

filmes.  Para os participantes da Escola ―B‖: a internet, TV ou seriados e a internet novamente 

(houve empate entre essas duas opções para ocupar o 2º lugar) e os filmes. Na sequência, por 

maior número de indicações dos alunos da Escola ―A‖, vieram: ―Aulas de inglês‖ foi 

novamente votada, dessa vez com 7 (sete) votos para o 4º lugar; ―Revistas e/ou jornais‖ – com 

9 (nove) votos para o 5º lugar; ―Livros que você já leu‖ e ―Revistas e/ou jornais‖ empataram 

com 7 (sete) votos cada para ocupar o 6º lugar; ―Viagens‖ – com 8 (oito) votos para o 7º 

lugar; ―Amigos que foram a algum país onde se fala inglês‖ – com 6 (seis) votos para ocupar 

o 8º lugar; e ―Conversas com nativos desses países‖ ocupou o 9º lugar com um total de 7 

(sete) votos. Dois alunos marcaram a opção ―Outros‖ e especificaram: ―amigos que cursam 

curso de ingles‖ e ―Em jogos de vídeo game‖ como outros meios de acesso à cultura dos 

países anglófonos. 

 Na Escola ―B‖, estas foram as demais classificações das fontes: ―Filmes‖ novamente – 

com 6 (seis) votos para a 4ª colocação; ―TV ou seriados‖ e ―Revistas e/ou jornais‖ empataram 

para o 5º lugar com 4 (quatro) votos cada; ―Amigos que foram a algum país onde se fala 

inglês‖ foi a opção que ficou em 6º lugar com um total de 5 (cinco) votos; ―Livros que você já 

leu‖ – com 5 (cinco) votos para o 7º lugar; em 8º lugar ficaram empatadas as opções ―Livros 

que você já leu‖, ―Amigos que foram a algum país onde se fala inglês‖ e ―Revistas e/ou 

jornais‖ com 4 (quatro) votos cada; por último, ocupando o 9º lugar ficou a opção ―Conversas 
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com nativos desses países‖ com 4 (quatro) votos. Dois alunos marcaram a opção ―Outros‖ e 

especificaram: ―Comentários‖ e ―Jogos eletrônicos‖ como meios de acesso à cultura-alvo. 

 Encerrada a análise dos dados do questionário, passa-se a análise dos dados colhidos 

pela observação da sala de aula e registrados em notas de campo. 

 

4.2 Análise dos registros etnográficos 

 

 Durante uma unidade inteira a pesquisadora esteve presente nas aulas de LI do 3º ano 

do ensino médio das duas escolas participantes da pesquisa. Enquanto observava as aulas, 

notas de campo eram escritas a fim de registrar os acontecimentos que chamaram a atenção da 

pesquisadora e que contribuiriam para a pesquisa. Os professores participantes receberam 

nomenclaturas próprias, assim como os alunos, afim de resguardar sua identidade. Como só 

houve um professor de LI em cada escola, a professora da Escola ―A‖ será chamada de PA e o 

professor da Escola ―B‖ será chamado de PB. Neste subitem os registros realizados em cada 

escola serão analisados separadamente. 

 

4.2.1 A                             E      “A” 

 

 O 1º dia de observação de aula na Escola ―A‖ aconteceu no auditório do colégio, lugar 

onde a professora exibiu o filme ―Jane Eyre‖ para os alunos. Antes de começar, a professora 

explicou que se tratava de uma produção cinematográfica baseada em um romance de nome 

homônimo; narrou um pouco da história da personagem principal e esclareceu o contexto 

histórico em que se passa o filme. Além disso, ofereceu informações acerca da autora do 

romance e do estilo de escrita que tinha. O filme foi exibido com áudio em português e sem 

legendas durante cerca de 4 horas/aula, tempo que envolveu o prólogo feito pela professora e 

a exibição do filme. Foram necessários 2 (dois) dias de aula para assistir a todo o filme. 

 Na aula seguinte – que aconteceu após o recesso da Copa do Mundo –, a professora 

solicitou que os alunos realizassem uma atividade em dupla com questões em português 

acerca do filme e as respostas também deveriam ser dadas nessa língua. A docente explicou 

que havia pensado em outro tipo de atividade pós-filme: o trabalho seria de representação de 

algumas falas do romance, mas não especificou se seria feito na língua-alvo ou materna. Mas, 

ela continua, não foi possível realizar essa atividade com os alunos por conta de um projeto de 

LI que ela realiza na escola e que, portanto, não a deixou com tempo hábil para elaborar 

melhor essa atividade. Após explicar o porquê da atividade ser escrita, a docente começou a 
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escrever no quadro branco o cabeçalho em inglês (o nome da escola foi aqui omitido): High 

School, July 22
th

 2014, English Literature. As questões, no entanto, foram escritas em 

português e versavam sobre a história do filme e os feitos de seus personagens. 

Antes de permitir que os alunos iniciassem a atividade, a professora reexplicou a 

autoria do romance, o papel desempenhado pela/esperado para a mulher do século XIX e, 

assim fazendo, ela abordou novamente o contexto histórico para melhor compreensão do 

romance. Ela expôs, ainda, a diferença entre os dois suportes dessa história: o livro e o filme. 

Por fim, como já havia se passado cerca de um mês após a exposição do filme, a professora se 

preocupou em recontar todo o enredo para que os alunos pudessem se lembrar da história e 

responder as questões. Ao fazer isso, ela mencionou o hábito de beber conhaque que os 

ingleses possuíam na época e disse que a razão disso seria para se aquecer do frio nos 

invernos rigorosos. 

Por se tratar de um filme inspirado em uma obra literária inglesa, percebe-se que o 

intuito da professora ao passá-lo para a classe é de estabelecer um contato entre os alunos e a 

literatura inglesa e, ao fazer isso, ela aborda aspectos culturais da Inglaterra de meados do 

século XIX – período em que o livro foi publicado. O resultado esperado ao propor essa 

atividade em sala de aula era, talvez, o de despertar no aluno o interesse pela literatura e/ou 

cultura inglesa. Mas o fato de toda a atividade – desde a exibição do filme até a atividade 

escrita – ser feita em língua materna deixa dúvidas se a intenção da docente também era a de 

trabalhar aspectos linguísticos do inglês e de usar o filme a favor do aprendizado linguístico 

dos alunos. Parece que não houve essa preocupação. 

A última aula observada foi uma aula de revisão para o simulado que aconteceria dali 

a 8 (oito) dias. Os assuntos cobrados na avaliação seriam adverbs e modal verbs, como 

informou a professora. Assim, a docente iniciou a explicação dos verbos modais e o fez sem 

qualquer preocupação em contextualizar o assunto, sem trazer o que vai ser abordado para a 

realidade do aluno, ou melhor, sem buscar na realidade deste o que seria trabalhado. Fica 

claro que a preocupação da professora era estritamente gramatical. A aula foi dada com o 

auxílio do recurso tecnológico Datashow e, durante sua explanação, 3 (três) alunos 

participaram com perguntas sobre o assunto – um deles pediu à professora para explicar a 

diferença entre know e can. Os demais assistiam à aula ora com conversas paralelas, ora 

mexendo no celular. 

Em determinado momento da explicação do conteúdo, a professora leu a seguinte 

frase no slide: ―Look! Jimmy can already walk‖. Nesse momento, um aluno a interrompeu e 

disse: ―Ah, Walking Dead é, então, caminhando para a morte‖. Os colegas riram e começaram 
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a caçoar dele dando a entender que não acharam a sua descoberta lá ―grande coisa‖. Aquele 

acontecimento era uma ótima oportunidade para a professora relacionar o conteúdo abordado 

com a realidade do aluno, uma vez que este foi capaz de perceber que aquele vocabulário 

visto na aula era o mesmo com o qual ele tinha contato em casa por uma série de TV 

americana chamada The Walking Dead. No entanto, a oportunidade foi desperdiçada quando, 

esperando a conversa dos alunos acabar, a professora disse: ―Quem quiser sair, fica à vontade. 

Eu não dou falta não.‖ Infelizmente, a atitude da professora inibiu a participação espontânea 

dos alunos e encerrou um momento que poderia ter sido aproveitado de forma descontraída e 

eficaz para a importante relação entre os conteúdos gramaticais ensinados da LI e a vida real 

do discente. 

No episódio exposto, faltou à docente um pouco de sensibilidade para enxergar 

naquela situação um ponto de encontro entre o ensinar e o aprender. Das virtudes do 

educador, relatadas por Freire (1996), pode-se dizer que naquele momento o saber escutar, o 

respeito aos saberes dos educandos, o respeito à autonomia do educando e a disponibilidade 

para o diálogo poderiam ter auxiliado a professora em sua tarefa de facilitadora da 

aprendizagem. 

 

4.2.2 A                             E      “B” 

 

 Das aulas observadas na Escola ―B‖, nenhuma foi de explanação de conteúdo 

gramatical. Em todos os encontros o professor realizou alguma atividade escrita, de correção 

e/ou de leitura com os alunos, o que resultou em algumas aulas com pouca interação verbal e 

outras em que o que se ouvia mais por parte dos alunos era a sua participação na leitura de 

textos. Os alunos se concentravam em responder as atividades e o professor se limitava a 

respondê-los quando solicitado. 

Já na primeira aula foi possível perceber que PB faz uso oral da LI ao dar comandos e 

respostas como ―of course not!‖, ―come on!‖, ―I    ’  k  w‖, ―yes! No... pencil or... no 

matter‖, ―yes, answer in English‖ etc. Na primeira atividade, foi demandado dos alunos que 

respondessem as questões utilizando a LI. As perguntas, por sua vez, também eram nesse 

idioma. O professor da Escola ―B‖ se mostrou à vontade para fazer uso de expressões em 

inglês e, quando havia alguma dúvida de vocabulário, ele incitava os alunos a compreender o 

significado da palavra em questão através de exemplos e explanações em inglês. 

O segundo encontro foi usado para a correção e debate das questões de LI de um 

simulado que os alunos haviam feito na escola. O professor solicitou a leitura dos textos em 
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voz alta, sempre alternando entre uma questão e outra os alunos que se dispunham a ler. 

Nessa aula, duas falas do professor, em particular, chamaram a atenção. A primeira foi 

proferida enquanto o docente comentava o texto lido e se lembrou de uma entrevista que ele 

leu na revista Veja. Tratava-se de um pós-doutor que, ao fazer a prova do Enade, obteve 

apenas cerca de 50% dos pontos. Ele havia respondido a prova duas vezes: na primeira ele 

marcou as alternativas que ele realmente achava que eram as corretas e na segunda ele marcou 

as respostas que ele sabia que os corretores gostariam que ele marcasse. A crítica que ele fazia 

na entrevista, segundo disse PB, era contra as provas pré-fabricadas, que ―não ensinam o 

aluno a pensar, a ter opinião, a ter visão própria, é... crítica. Nós temos que ser críticos. Esse é 

um questionamento muito grande que se faz.‖ 

A conversa iniciada pelo professor e o conselho que ele oferece aos alunos dizendo 

que precisam ser críticos começa animadora e intrigante. O final da fala do docente, 

entretanto, soa como uma acomodação à realidade opressora:  

PB: A ideia que você tem que levar para interpretar um texto é: ‗O que que eles 

querem que eu responda? Qual é o padrão? O que que é socialmente ou 

politicamente correto que seria dito aqui?‘ Contestar... eles não estão preparados 

para aceitar ainda não. Ok? 
 

Embora a preocupação demonstrada inicialmente por PB pareça genuína, ela se mostra 

um tanto ingênua ao final da frase supracitada. O que este professor acabou aconselhando aos 

alunos foi: se adequem ao sistema, não contestem, faça o que ―eles‖ querem. É claro que 

saber discernir em uma questão de vestibular, por exemplo, a resposta que se espera que os 

participantes marquem – mesmo quando pessoalmente o aluno é de outra opinião – é prova de 

perspicácia e inteligência do aluno. Por isso, o pensamento desenvolvido pelo professor só se 

equivoca ao encerrar o assunto dizendo aos alunos que contestar não vai valer de nada porque 

―eles‖ não estão preparados para aceitar ainda. É o avesso do que diz Freire (1996) ao 

ressaltar que compete ao professor ter convicção de que a mudança é possível. 

A segunda fala de PB que merece destaque diz respeito a outro momento de leitura 

dos textos do mesmo simulado. Desta vez, falava-se acerca do crescimento econômico da 

China e o professor comentou: 

A China vai equiparar-se aos EUA pela primeira vez na história. Pena... pena, pena, 

pena que pra a riqueza tá lá em cima, tem um bocado de gente se lascando. Uma 

miséria doida. Mas, deixa pra lá. Não nos compete. Não resolvemos nem os nossos. 

Ó, esse texto aqui fala disso, ó. Não resolvemos nem os nossos problemas [...], 

quanto mais os da China. 
 

A fala de PB revela um estereótipo acerca do Brasil quando diz que ―não resolvemos 

nem os nossos problemas [...], quanto mais os da China‖. Aqui um estereótipo já existente de 

que no Brasil as coisas não dão certo é reforçado através da fala de PB. Além disso, fica a 
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impressão de que a riqueza que os EUA possuem ou já possuíram não foi igualmente 

conquistada às custas do sofrimento e da miséria de muitas pessoas; parece que lá não há 

pobreza ou desigualdade social. O perigo de afirmações como essas é o fato de se tornarem 

―histórias únicas‖ acerca de um mesmo objeto. 

Uma vez que assuntos desse tipo foram abordados, cabe ao professor expressar sua 

opinião, deixando claro que se trata apenas da sua opinião, e abrir a questão para o debate. 

Além disso, é preciso ter em mente o poder que a educação possui e que cada indivíduo 

dispõe para se transformar e transformar o mundo. Incentivar o conformismo é negar aos 

alunos voz e vez. Nos dois momentos aqui relevados, faltaram a PB pelo menos dois saberes 

defendidos por Freire (1996): Compreender que a educação é uma forma de intervenção no 

mundo e, como dito anteriormente, ter convicção de que a mudança é possível. 

 

4.2.3 Impressões finais das observações de sala de aula 

 

 Os momentos de observação das aulas das duas escolas participantes permitiram 

avaliar a práxis pedagógica dos professores em alguns aspectos: 

 Na Escola ―A‖, houve uma preocupação de PA em abordar aspectos culturais e/ou 

literários através da exibição do filme ―Jane Eyre‖. No entanto, a forma utilizada deixa 

dúvidas acerca da eficácia da atividade proposta, tanto para o aprendizado cultural 

crítico – estabelecendo a comparação sadia entre culturas –, quanto para o aprendizado 

do idioma – visto que a atividade foi toda realizada em língua materna. Além disso, a 

reação da professora no momento em que foi interpelada por um aluno (que tentava 

uma aproximação do conteúdo a sua realidade) demonstrou uma preocupação tal com 

a explicação do assunto que a impediu de enxergar naquele momento uma porta aberta 

para a aprendizagem e para a contextualização do conteúdo à vida do aluno. 

 Na Escola ―B‖, não houve qualquer preocupação em abordar cultura durante as aulas 

observadas. Os comentários que surgiram ao longo das atividades demonstram que a 

falta de uma discussão intercultural crítica pode levar à propagação e/ou reafirmação 

de estereótipos – no caso em questão, acerca da própria cultura e país. 

 As aulas observadas representam apenas uma parte de um todo. Por isso, as 

impressões que delas se obteve não dizem respeito à totalidade da práxis pedagógica 

dos professores. Não há como afirmar que o que foi visto e ouvido durante o curto 

período de tempo das observações é capaz de resumir e representar toda a pedagogia 

dos professores, mas suas ações e reações refletem, sem dúvida, suas convicções e 
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posições enquanto professores de LI e, por isso, são passíveis de análise como parte da 

realidade que são. 

 

4.3 Entrevistas semiestruturadas 

 

 As entrevistas realizadas com os professores de ambas escolas tiveram duração média 

de 13 (treze) minutos. Por seu caráter semiestrutural, as entrevistas foram diferentes, havendo 

algumas perguntas feitas a um professor e não ao outro e vice-versa. Assim como na análise 

das respostas do questionário, alguns trechos das falas dos professores também foram 

negritados pela pesquisadora com o propósito de destacar partes importantes a serem 

avaliadas posteriormente. As análises das respostas obtidas de cada professor podem ser 

encontradas, separadamente, nos dois subitens a seguir. 

 

4.3.1 A                                      E      “A” 

 

 Como explicado no item 1.3.3.4, as perguntas iniciais dirigidas à professora eram de 

cunho pessoal e os dados obtidos por elas já foram dispostos nesse mesmo item mencionado. 

A primeira pergunta acerca do ensino de LI foi feita da seguinte forma: ―Que tipo de 

abordagem de ensino você usa para ensinar inglês? Tem algum tipo de abordagem 

específico?‖ A resposta dada por PA pode ser lida abaixo: 

PA: Primeiro, [...]
14

 eu converso com a turma, [...] falo da importância que é hoje, 

sempre foi importante ter uma segunda língua, né? Mas que a nossa, a materna 

é a principal. Sem ela a gente não vai aprender bem as outras, né? E a 

abordagem que eu uso geralmente é mais lúdica, eu gosto de [...] chegar logo com 

uma música, com um jogo, pra poder estimular eles a gostar de inglês, porque 

eles levantam um muro, né? Falam que é difícil, que não conseguem... Numa sala 

de 40, você tem 10 interessados, que gostam também de uma língua estrangeira. 

Mas a preferência que está me entristecendo é que eles [...] chegam no 3º ano e não 

estão mais gostando de inglês, querendo inglês pra vida deles. E deveria ser o 

contrário. Por mais que a gente tente trabalhar de forma diferenciada, [...] eu não tô 

alcançando o que eu queria, eu não estou. 
 

 A fala da professora da Escola ―A‖ começa destacando a primazia que tem a língua 

materna: ―a nossa, a materna é a principal. Sem ela a gente não vai aprender bem as outras, 

né?‖. É interessante notar a existência dessa ressalva, uma vez que no intuito de convencer os 

alunos a aprenderem o inglês, muitos professores de LI acabam ―endeusando‖ esse idioma 

                                                           
14

 O uso dos colchetes ―[...]‖ indica que algo da entrevista foi cortado por um destes três motivos: ou por não ser 

possível a compreensão do que foi dito; ou por se tratar de marcas da oralidade como ―pá pá pá‖ ou expressões 

outras que não cabem no texto escrito; ou ainda por serem equívocos da fala rapidamente concertados pelos 

entrevistados. A exclusão das falas, no entanto, não traz qualquer prejuízo para o conteúdo do que foi dito. 
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elevando-o a um prestígio muito superior do que o que a língua materna dos alunos possui. A 

ênfase na importância do aprendizado do inglês nunca pode suprimir a essencialidade do 

conhecimento de sua própria língua. Afinal, há alunos na sala de aula – e o professor deve 

considerar isso – que talvez nunca venham a utilizar o inglês em suas vidas, mas sua língua 

materna, claro, estará sempre presente em seu dia-a-dia. PA faz bem ao ressaltar a 

importância da língua materna ao mesmo tempo em que se dedica a despertar no aluno o 

interesse pela aprendizagem da LI. 

PA define sua abordagem em sala de aula como lúdica e informa que o objetivo desta 

é despertar o interesse dos alunos pelo idioma, uma vez que os alunos ―levantam um muro‖ 

para se protegerem do inglês e ―chegam no 3º ano e não estão mais gostando‖ da LI. A razão 

do desgosto pelo idioma por parte dos alunos de PA talvez seja a mesma relatada na narrativa 

14 do livro Inglês em escolas públicas funciona? Uma questão, múltiplos olhares de Lima 

(2011). O narrador diz: ―Ao chegar ao ensino médio, o inglês já não me influenciava mais. 

Tinha me contentado apenas em ouvir as músicas que gostava e a não entender nada [...]‖ 

(LIMA, 2011, p. 13). O motivo do desânimo era a repetida frustração de não aprender inglês 

ano após ano na escola regular, a qual é infelizmente vivenciada por grande parte dos 

estudantes, sobretudo os de escolas públicas. 

PA manifesta ainda o que sente a respeito da sua prática: ―eu não tô alcançando o que 

eu queria, eu não estou‖. Sua voz faz coro com a de muitos outros professores de LI que 

enfrentam resistência ao ensino dessa língua e encaram o desestímulo dos alunos que, depois 

de tantos anos estudando a LI, afirmam nem saberem o verb to be. Há, é claro, fatores outros, 

como a desvalorização da disciplina nas escolas regulares, que contribuem para a sensação de 

fracasso do ELI, como afirmam Cox e Assis-Peterson (2008, p. 47): 

Não nos esqueçamos da desvalorização do inglês (ou qualquer outra LE) no 

currículo do ensino fundamental e médio. Essa desvalorização é multifacetada. Se 

outrora ela se manifestou na não obrigatoriedade da LE, hoje se manifesta na carga-

horária mínima que lhe é reservada (algo metodologicamente impensável no ensino-

aprendizagem de LE que requer exposição continuada à língua-alvo). Ou a 

disciplina é incorporada de fato ao currículo, com carga horária suficiente para 

superar a lição do verbo To be, ou é melhor termos a coragem e a decência de não 

incluí-la, pois desfazer o estigma do fracasso é bem mais custoso do que começar do 

zero. 
 

A partir da fala de PA, outras perguntas foram sendo feitas: 

Pesquisadora: Então, você acha que há um desestímulo quando chega no 3º ano? 

 

PA: Geral, geral. Eu tenho 6 terceiros: 4 pela manhã e 2 a tarde. E, assim, dessas 6 

turmas, eu tenho 1 turma razoável, assim, na vontade de aprender inglês. 

 

Pesquisadora: Você acha que tem alguma relação com o ENEM na escolha, por 

exemplo, entre o inglês e o espanhol? 
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PA: Sim, eles preferem muito o espanhol, muito. Eles têm uma dificuldade com o 

espanhol da parte de gramática, mas a parte do texto eles acham mais fácil. E é 

realmente, né? Tem essa facilidade. A parte de gramática de espanhol, eu já acho um 

pouquinho mais difícil, mas o inglês... agora mesmo, a queixa foi imensa da Uesb 

sobre o inglês. Super difícil. Teve aluno que acertou 16 questões, teve aluno que não 

acertou nem 2. A maioria foi bem abaixo de 10. Quem pegou inglês, mas a maioria 

foi espanhol. A sala do 3º C, por exemplo, tem [...] trinta e oito alunos. Acho que 

seis ou sete optaram por inglês. 
 

O que se pode perceber a partir das respostas de PA é que, mesmo estudando o inglês 

como disciplina regular desde a 5ª série, a maioria dos alunos ainda opta pelo espanhol na 

hora do Enem ou do vestibular. Essa escolha demonstra a clara insegurança que possuem com 

o idioma, o que os leva a optar por uma língua estrangeira que nunca estudaram, mas que 

acreditam ser mais fácil, devido à proximidade com o português, sua língua materna. 

A segunda pergunta já estruturada dizia respeito à abordagem cultural em sala de aula: 

Pesquisadora: Você costuma trabalhar cultura em sala de aula? Você acha que tem 

uma importância em trabalhar a cultura inglesa ou não? 

 

PA: Sim. Aí geralmente quando eu trabalho no 1º ano, esse não foi o caso, né? Não 

peguei inglês com o 1º ano. Mas quando eu trabalho com o 1º ano, eu começo com 

a história, por exemplo, da Inglaterra, a política, a cultura inglesa mesmo, 

britânica. Aí depois eu passo para os países [...] que foram colonizados e que 

falam essa língua. Aí falo um pouquinho da história dos americanos, a questão do 

índio, começo por aí. Então, cultura pra mim é super importante. Juntamente com 

a professora de história, a gente faz um projeto ―Afro-descendência‖, que aí eu pego 

com ela... Esse ano também foi muito corrido, eu já passei só um texto 

relacionado. Com ela, a gente trabalha a questão da cultura com músicas, black 

music, tudo é voltado ao nativo americano. E também a gente fala do apartheid 

na África, dos ativistas que se destacaram, Mandela, [...] Rosa Parks... 

 

Pesquisadora: Então, tem um destaque especial, né? 

 

PA: Tem. Eu gosto de trabalhar muito na questão da cultura e da literatura, como 

você viu, né?
15

 Eu gosto de trabalhar os autores ingleses com vídeo, trechos de 

romance... Eu gosto de variar. 
 

 PA afirma que o aspecto cultural da LI é ―super importante‖ pra ela. Como sua 

atuação é no ensino médio, ela relata o trabalho que costuma desenvolver com o 1º ano: ―eu 

começo com a história, por exemplo, da Inglaterra, a política, a cultura inglesa mesmo, 

britânica‖ e depois ela aborda os ―os países [...] que foram colonizados e que falam essa 

língua‖, enfatizando a ―história dos americanos‖ até mesmo através de um projeto que 

desenvolve com a professora de história, no qual a cultura é trabalhada por meio de ―músicas, 

black music‖. PA parece fazer questão de trabalhar com seus alunos a história da LI, o que é 

uma excelente iniciativa. O importante, no entanto, é que essa abordagem seja crítica e leve os 

alunos a perceberem o poder e a ideologia por trás da expansão da LI. Embora haja em seu 

relato menções ao apartheid, por exemplo, fica clara a ênfase dada à célebre dupla EUA-

                                                           
15

 Aqui PA faz referência ao filme ―Jane Eyre‖, exibido durante o período de observação de sala de aula. 
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Inglaterra, especialmente quando PA diz que ―tudo é voltado ao nativo americano‖ e que ela 

gosta de ―trabalhar os autores ingleses‖. 

 Na tentativa de esclarecer se os aspectos culturais da LI também são trabalhados no 3º 

ano, turma alvo da pesquisa, a entrevista continuou: 

Pesquisadora: [...] Você falou 1º ano, né? No 2º ano você também faz. Você acha 

difícil trabalhar cultura no 3º ano? Assim, por ser perto do Enem ou do vestibular, 

ou não? 

 

PA: É corrido. É muito corrido. Mas, mesmo assim, ainda insisto um pouquinho. 

Eu coloco um pouquinho de cada coisa. E eu fiz uma pesquisa nesses anos todos aí, 

então, eu foco no 3º ano mais das questões, nas 10+ de vestibulares. Então aí eu 

pego esses assuntos dos 10+ de vestibulares geral, nacional, assim, e daí eu divido 

nas unidades. Trabalho assim na parte de gramática. 
 

 PA ressalta o fator tempo ao dizer que é ―muito corrido‖, mas que ainda assim ela se 

preocupa em incluir ―um pouquinho de cada coisa‖ nas aulas. A ênfase do 3º ano, no entanto, 

reside em preparar os alunos para o vestibular e o Enem e, por isso, PA foca ―nas 10+ de 

vestibulares‖ para trabalhar a parte gramatical do ELI. 

 A fim de obter informações sobre os estereótipos em sala de aula, uma outra pergunta 

foi feita e a pesquisadora sentiu a necessidade de explicar melhor do que se tratava: 

Pesquisadora: [...] Você consegue perceber que no imaginário dos alunos existe 

algum tipo de estereótipo tanto em relação a própria cultura quanto à cultura do 

americano, do britânico, enfim, a cultura das pessoas que falam inglês? Você 

consegue perceber isso? Na sala de aula há algum comentário... ―Ah, eles são mais 

educados...‖ [...] 

 

PA: Ah sim. Eles acham que nossa cultura é inferior. Mas, assim, em relação à 

educação, por exemplo, eles comentam: ―Ah, as faculdades lá são melhores.‖, ―Lá 

eles não precisam de vestibular, né professora? Manda a cartinha, manda o histórico 

e tal...‖ [...] Mas isso aí, gente – eu falo pra eles –, é uma questão de tempo. Nosso 

país é mais novo em relação a eles, não dá tanta importância à educação quanto 

eles, [...] as culturas do hemisfério norte dão, né? E aí coloco pra eles isso. [...] Só a 

questão da música é que eles acham que a nossa é melhor. É o forró, às vezes, é o 

pagode... E é difícil de tirar esse vício. Eu falo: ―Ó, gente, vamos ouvir aqui uma 

balada bonita em inglês‖. ―Ah, o que é uma balada? Balada, pra mim, é festa, 

professora.‖ ―Não, tem outro sentido também!‖ Né? Então, assim, eu coloco pra eles 

a questão de [...] entender a cultura do outro, mas não valorizar mais do que a 

sua. Eu deixo claro pra eles isso. A nossa, pra gente, tem que ser mais 

importante, né? Porque a gente não vai ficar alienado achando que só o dos 

outros que é melhor. Aí eu falo pra eles: ―Ó, gente, a gente tem que tirar o que é 

melhor dos outros e adaptar pra gente.‖ Né? É a questão da consciência. É difícil, 

mas a gente consegue na maioria, assim... A gente ainda consegue. 
 

 A professora pôde notar em sua sala de aula que os alunos ―acham que nossa cultura é 

inferior‖. A partir disso, ela cita algo específico como a educação, que é considerada melhor 

lá – e mais uma vez com esse ―lá‖ entende-se os EUA e/ou a Inglaterra. Ao explicar o porquê 

da diferença entre o sistema educacional daqui e o de lá, PA lembra aos alunos de que o Brasil 

é mais novo que os países do hemisfério norte e reforça a ideia de que o Brasil ―não dá tanta 

importância à educação quanto eles‖. A afirmação de PA, embora bem intencionada, não 
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provoca nos discentes o senso de responsabilidade, de atuação na sociedade enquanto sujeito. 

Afinal, se há uma insatisfação do indivíduo a respeito da educação brasileira, isso requer dos 

próprios brasileiros uma atitude e não sua adequação a essa realidade. Sem esse viés crítico na 

sala de aula, os docentes correm o risco de estarem formando massas de manobra insatisfeitas 

e, paradoxalmente, inoperantes.  

PA diz perceber que os alunos preferem o estilo musical brasileiro e, segundo ela, ―é 

difícil de tirar esse vício‖. Mas fica a dúvida sobre o porquê da necessidade de se tirar essa 

preferência dos alunos. O que deve ser feito é o que ela afirma em seguida, de certa forma 

contrariando a frase que acabou de dizer. Trata-se do final de sua fala, quando afirma a 

importância de ―entender a cultura do outro, mas não valorizar mais do que a sua‖, ―Porque a 

gente não vai ficar alienado achando que só o dos outros que é melhor‖. Suas últimas falas 

estão completamente de acordo com a pedagogia crítica, que se opõe à alienação do indivíduo 

e à adoração ao estrangeiro. É crucial para o aluno que o contato com outras culturas não o 

levem a adorá-las ao ponto de rejeitar a sua e nem ao ponto de permitir que o inverso 

aconteça, tornando-o um odioso de tudo o que lhe é estranho. ―É a questão da consciência‖ de 

si como gente de valores e falhas e do outro como um ser semelhante, também possuidor de 

qualidades e defeitos. 

Pesquisadora: Então, falando sobre isso, deixa eu te perguntar: Você já ouviu falar 

sobre pedagogia crítica? Assim, na sua formação... ou não? 

 

PA: Acho que mais ou menos... Não tô bem lembrada não... 

 

Pesquisadora: Tá. Mas [...] o que você acharia que é, como é que você entende 

pedagogia crítica? 

 

PA: A pedagogia crítica, como é que eu veria? Eu acho que, assim... a gente parar 

pra analisar os rumos que a gente tá tomando com a nossa práxis em sala de 

aula e em relação a nós mesmos profissionais, o que a gente faz. Então, eu acho 

que seria assim, a gente fazer uma análise do que a gente trabalha mesmo, do que a 

gente deve fazer, mudar, melhorar... 
 

 A resposta de PA se assemelha com aquelas encontradas por Cox e Assis-Peterson 

(2001, p. 27), quando seus entrevistados confundiram a pedagogia crítica com um de seus 

aspectos – a reflexão crítica sobre a sua prática pedagógica –, como explicam: 

Para eles, pedagogia crítica é uma pedagogia que envolve uma atitude de constante 

avaliação e reflexão sobre o fazer cotidiano, que não toma o conhecimento como 

uma coisa acabada a ser transmitida, que está sempre aberta à possibilidade de 

―refazer o caminhar‖. Crítico, nesse sentido, se opõe a mecânico. O professor crítico 

é aquele que tem consciência do que faz, que tem total domínio do processo de 

ensino/aprendizagem a ponto de mudar-lhe a rota se julgar necessário. O professor 

crítico é, sobretudo, autocrítico, é seu próprio algoz. A dimensão política do ensino 

de uma língua estrangeira é a grande ausência nessa concepção de pedagogia crítica. 
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 A visão desses professores e também de PA não está totalmente equivocada. Seu 

problema é que não está completa. O todo foi tomado pela parte e, com isso, perderam-se 

diversos outros aspectos, dentre eles o aspecto político que lhe é crucial. Sobre esse aspecto 

da prática docente é o que versa a pergunta subsequente: 

Pesquisadora: Politicamente, como você se vê como professora de inglês e como 

você acha que os outros te veem? [...] Se você se coloca na sala de aula com um 

papel político, digamos assim. Se há espaço pra isso ou se você vê sua prática como 

algo político... 

 

PA: Político... mas político, assim, de melhorar em sala de aula... Não é questão de 

partidário, não né? Não tem nada a ver. 

 

Pesquisadora: Não, é... 

 

PA: Mas, assim, eu acho que eu tento formar uma consciência política nos 

meninos, sabe? Eu tento colocar isso. Eu tento colocar a importância de uma 

língua estrangeira na vida deles pra crescimento pessoal e profissional deles, 

né? A gente tem que trabalhar bastante isso. Os alunos ainda estão muito fechados a 

isso também. Não se abrem bastante quanto a isso. Eles acham que o importante é 

matemática, português, se é relacionado a ciências... ―Ah, eu quero fazer biologia, 

quero fazer odonto...‖ Então, eles se voltam mais pra isso. Inglês está sendo... 

Infelizmente, tem que haver uma mudança séria no ensino médio, porque o ensino 

médio do Brasil está perdido, ele não sabe pra onde ele vai. Chegou num ponto que 

ele não tem definição nenhuma. Não tem definição. A gente forma o aluno ali pra, se 

der, ele cair numa faculdade, fazer um vestibular razoável pra ele se garantir nesse 

sentido. Mas, a construção do cidadão, da pessoa consciente de direito, da 

pessoa melhor formada, de ter uma educação mesmo melhor, o ensino médio 

está perdido. Profissionalmente, nem se fala. 
 

 PA associa a formação da consciência política dos alunos com o convencimento de 

que a LI exerce papel fundamental para seu ―crescimento pessoal e profissional‖, em suas 

palavras. Há um equívoco aqui manifesto, pois o papel político do professor não é o de se 

dobrar à imposição do inglês ao convencer o aluno da necessidade de aprender esse idioma, 

mas o de levá-lo a refletir acerca de quem ele é na sociedade; do papel que exerce nela; de que 

sociedade é esta em que ele está inserido; de que tipo de indivíduo ele quer ser e de que tipo 

de cidadão lhe estão impedindo de se tornar. É o que afirma Siqueira (2008, p. 259): 

Portanto, uma pedagogia crítica de ensino de inglês como [língua internacional], 

além de nos ‗forçar‘ a lidar com a língua na totalidade de seus contextos social, 

político e cultural, desafia os professores a fomentar nos seus aprendizes o 

pensamento crítico. Isso se dá a partir da discussão de tópicos considerados 

controversos e instigantes (BROWN, 2002) ou que venham provocar algum tipo de 

reflexão sobre temas e questões que estejam, acima de tudo, relacionados com a 

realidade em que vivemos. Pennycook (1990) argumenta que, por natureza, a 

educação de segunda língua requer o entendimento da nossa prática educacional em 

termos sociais, culturais e políticos. 
 

O empenho do professor de LI em fomentar a discussão crítica e a formação política 

dos discentes conduzirá o aluno a refletir por si só e a decidir, baseado em todo o 

conhecimento que adquiriu inclusive nas discussões em sala de aula, se ele quer ou não 

aprender inglês. Essa deve ser uma decisão do aluno, afinal, ele é um dos sujeitos do duplo 
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processo de ensino-aprendizagem e ele deve estar consciente disso. Assim, sua decisão pela 

aprendizagem deve levar em conta as consequências, positivas ou não, de sua escolha.  

Logo após, PA conduz sua resposta para a deficiência do ensino médio brasileiro, e 

sua crítica é pertinente, pois ela consegue enxergar que a educação brasileira ainda se mantém 

distante dos ideais críticos propostos por Freire e tantos outros militantes da pedagogia crítica. 

Ela afirma que o ensino médio se encontra perdido quando o assunto é ―a construção do 

cidadão, da pessoa consciente de direito, da pessoa melhor formada, de ter uma educação 

mesmo melhor‖. Isso porque os conteúdos são ensinados descontextualizados sem dar ao 

aluno a oportunidade de refletir acerca da utilidade do que está sendo ensinado, sem permitir 

que o aluno traga elementos de sua realidade e contribua para que o aprendizado faça sentido 

para ele. É o que diz Almeida (1985, p. 15) no trecho abaixo: 

Sem fazer a crítica verdadeira, histórica, do saber que coloca aos alunos, a escola 

considera todo e qualquer conteúdo válido, muitas vezes baseado em preconceitos, 

ignorâncias, verdades incontestáveis, dogmáticas. E assim vemos muitos professores 

de português, tragicamente, ensinando análise sintática a crianças mal alimentadas, 

pálidas, que acabam, depois de aulas onde não faltam castigos e broncas, 

condicionadas a distinguir o sujeito de uma oração. Estas crianças passarão alguns 

anos na escola sem saber que elas poderão acertar o sujeito da oração mas nunca 

serão o sujeito das suas próprias histórias. A menos que... 
 

 Na tentativa de estabelecer diferenças e/ou semelhanças entre os dois contextos 

educacionais brasileiros representados nesta pesquisa – a escola pública e a particular – acerca 

do ensino médio que, segundo a professora, ―está perdido‖, perguntou-se: 

Pesquisadora: Você acha que na escola pública mais, menos em relação à escola 

privada ou é em geral? 

 

PA: [...] É geral, mas acho que a escola pública tá pior ainda, sabe? A gente 

também está meio solto. Vem um curso ou outro pra gente fazer, mas não é bem 

direcionado. A gente sente como se a gente estivesse cumprindo, preenchendo uma 

lacuna ali que não vai fazer diferença na sala de aula. Quer dizer, faz diferença 

individual. Eu, a depender do tamanho do meu interesse, eu vou melhorar em uma 

coisa ou outra.  Mas se eu não tenho muito tempo pra me dedicar ali naquele estudo 

– que a gente não tem mesmo, a gente tem que contar 4 avaliações, 5 avaliações na 

unidade...  Então, vai terminando uma semana, vai entrando outra coisa. Essas coisas 

de cumprirem essas notas – que é importante, que eu acho que nota tem que ser 

importante mesmo –, então, não dá tempo de você abranger muita coisa. [...] O que 

seria mais ou menos o começo de um ideal, seria a gente ter um sexto horário, seria 

a gente ter aula normal de 6 horários até o sábado. Mas, coloca-se essas coisas – que 

agora mesmo no próximo ano nós teremos 18 sábados letivos – que não funciona. 

Vem [...] metade da turma pra aula. Então, você tem que fica na base da chantagem: 

―Ó, vou dar avaliação sábado dia tal‖, pra turma tá completa. Tem aluno também 

que é adventista, então não dá pra gente exigir. Então, a gente tá precisando 

mesmo de parar e reformar o ensino médio, melhorar o ensino médio [...] em 

disciplinas que realmente fazem a diferença. A língua inglesa está abandonada. 

Eu tô bem incomodada com língua estrangeira. Eu acho que não seria muito 

diferente com o espanhol, mas melhoraria um pouquinho com o espanhol o ensino 

médio aqui da escola pública. 

 

Pesquisadora: E a escola oferece o espanhol? 
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PA: Não, não oferece. 

 

Pesquisadora: E ainda assim os alunos preferem fazer a prova de espanhol, mesmo 

sem ter estudado... 

 

PA: [...] ―Ô, professora, o que que eu faço? Eu opto por espanhol ou opto por 

inglês?‖ Eu falo: ―O                         ê             ê     ” – porque eles 

não sabem muita coisa, né? – “        ê               z              ê          

5ª série. Então, eu acho melhor você arriscar numa coisa que você já conhece, do 

que numa coisa que você nunca viu. Vocês da escola pública, nunca viram 

espanhol.‖ A não ser que eles tenham uma facilidade e façam por conta própria isso, 

né? Seja um autodidata e adquira o espanhol dele. Então, aí eu falo com eles: ―Ó, 

optem pelo que vocês estão familiarizados‖. Mas mesmo assim ainda tem uns que 

migram para o espanhol. Mas aí eu deixo à vontade. [...] ―Ah, não! Você vai puxar a 

sardinha porque você é professora de inglês!‖ Não! Façam o que é melhor pra vocês. 
 

 Essas são as últimas falas da professora nesta entrevista e elas trazem algumas 

informações importantes: ela considera que o problema do ensino médio é geral, mas que na 

―escola pública tá pior ainda‖. Falando em nome dos professores da escola pública, PA afirma 

que estão um pouco desamparados, o investimento em formação continuada até existe, mas 

não é bem direcionado e a aplicação em sala de aula dos conhecimentos adquiridos nesses 

cursos é dificultada pela falta de tempo dos profissionais para se dedicarem a melhorar seu 

desempenho. Ela conclui essa fala denunciando a necessidade de reforma do ensino médio: ―a 

gente tá precisando mesmo de parar e reformar o ensino médio, melhorar o ensino médio [...] 

em disciplinas que realmente fazem a diferença‖. Aqui há uma clara alusão aos conteúdos 

programáticos que parecem atender a objetivos outros que não o de promover no aluno sua 

formação política e criticidade. Além disso, PA diz que ―A língua inglesa está abandonada‖, 

até porque a disciplina se encontra sozinha enquanto língua estrangeira, pois o espanhol ainda 

não é oferecido pela instituição na qual ela trabalha. Os fatores que estão atrelados a isso são 

vários e alguns são listados por Cox e Assis-Peterson (2008, p. 35): 

São muitos aspectos a emperrar o ensino de LE. Os documentos oficiais oferecem 

diretrizes curriculares, mas não fornecem suportes para a sua concretização. Ignoram 

as prementes condições em que atua o professor: total desvalorização da profissão, 

ausência de tempo para estudar e de programas de formação continuada, baixo status 

da língua estrangeira na grade curricular, currículos de Letras conservadores, relação 

disfuncional entre teoria e prática, apartheid entre universidade e ensino básico e 

pesquisa e ensino. 
 

Por fim, uma afirmação feita por PA é de certa forma chocante. Dizer a seus alunos do 

3º ano ―‗Olha, gente, não é que vocês saibam inglês não‘ – porque eles não sabem muita 

coisa, né? – ‗mas, você está familiarizado com o inglês desde a 5ª série‘‖, é atestar a 

deficiência do ELI nas escolas regulares e aqui, no caso, pelo menos na escola pública em que 

ela trabalha. Com todos os fatores negativos anteriormente mencionados, 

[n]em é preciso dizer que o saldo desse período é o estigma do fracasso que marca o 

ensino de LE na escola pública contemporaneamente. (COX; ASSIS-PETERSON, 

2008, p. 27) 
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 A exposição da realidade do ELI vivenciado por PA não tem aqui qualquer pretensão 

de justificar o ―fracasso‖ da LI nas escolas públicas ou atestá-lo como permanente e sem 

solução. Ao contrário, na crença de que a mudança é possível, é preciso compreender a 

realidade em sua totalidade, identificar os problemas e aliar forças para transformar, se não 

toda a estrutura educacional do país, ao menos influenciar a consciência crítica dos 

professores e alunos, que são os principais atores e receptores sejam dos fracassos ou dos 

êxitos da educação. É o que defende Freire (1987, p. 42 e 43) no trecho abaixo: 

Enquanto a prática ―bancária‖, por tudo o que dela dissemos, enfatiza, direta ou 

indiretamente, a percepção fatalista que estejam tendo os homens de sua situação, a 

prática problematizadora, ao contrário, propõe aos homens sua situação como 

problema. Propõe a eles sua situação como incidência de seu ato cognoscente, 

através do qual será possível a superação da percepção mágica ou ingênua que dela 

tenham. A percepção ingênua ou mágica da realidade da qual resultava a postura 

fatalista cede seu lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se. E porque é 

capaz de perceber-se enquanto percebe a realidade que lhe parecia em si inexorável, 

é capaz de objetivá-la. Desta forma, aprofundando a tomada de consciência da 

situação, os homens se ―apropriam‖ dela como realidade histórica, por isto mesmo, 

capaz de ser transformada por eles. O fatalismo cede, então, seu lugar ao ímpeto de 

transformação e de busca, de que os homens se sentem sujeitos. Seria, realmente, 

uma violência, como de fato é, que os homens, seres históricos e necessariamente 

inseridos num movimento de busca, com outros homens, não fossem o sujeito de seu 

próprio movimento. 
 

 Analisada a realidade da escola pública vivenciada por PA, passa-se à análise das 

impressões de PB acerca do ELI no contexto observado: a escola particular. 

 

4.3.2 Análise da entrevista do p            E      “B” 

 

 O início da entrevista de PB também foi marcado por algumas perguntas de cunho 

pessoal e, através delas, soube-se que ele atua em escolas pública e privada e já ensinou em 

curso livre de idiomas. A primeira pergunta estruturada foi a mesma da entrevista com a 

professora da outra escola: 

Pesquisadora: [...] Com relação a sua didática em sua sala de aula, você tem algum 

tipo de abordagem de ensino que você usa para ensinar inglês? [...] 

 

PB: Veja bem, são duas realidades totalmente distintas: a escola privada e a escola 

pública. Na escola privada, você tem como buscar, até porque você vai em cima do 

interesse dos alunos, né? Na questão de trabalhar com temas que interessem pra eles. 

De vez em quando a gente tenta dar uma conversadinha em sala de aula porque 

tem alguns alunos que fazem inglês, aí você tenta puxar, conversar um 

pouquinho, fazer perguntas. Tento também fazer com que eles escrevam um 

pouco. Quase matei o povo do 2º e 3º ano de raiva. [...] Dei umas 7 palavrinhas... 

―Façam um texto usando essas palavras aqui‖. Foi um desespero. Na escola pública, 

não. N          ú        “     -             ”     ê                 alguma 

coisa que seja atraente pra eles, atrativo pra eles, né? É muito difícil. 
 

 Por ser professor de LI em escolas distintas, a resposta de PB traz uma comparação 

espontânea entre a escola pública e a particular. Na tentativa de explicar a abordagem 
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utilizada, PB argumenta que a abordagem muda a depender do contexto escolar. Segundo ele, 

na escola particular, é possível conversar em inglês com os alunos vez ou outra porque ―tem 

alguns alunos que fazem inglês‖ – aqui, a referência é claramente ao curso de idiomas – e dá a 

entender que ele não tem essa preocupação na escola pública. Sua fala reafirma pelo menos 

duas crenças: a de que ―só se aprende inglês nos cursos livres‖ e a de que ―não se aprende 

inglês na escola pública‖. E ele não está sozinho nesse pensamento. Cox e Assis-Peterson 

(2007, p. 10) afirmam que ―o discurso da ineficiência do ensino do inglês na escola pública é 

incessantemente entoado por um conjunto de vozes‖. Assim, a crença de PB o impede de falar 

inglês na sala de aula da escola pública porque acredita que não será compreendido. Esse 

posicionamento do professor frente a sua didática de sala de aula certamente influenciará os 

alunos a acreditarem que eles não são capazes de aprender inglês simplesmente porque 

estudam em uma escola pública. Este caso se assemelha com aquele contado pelo sujeito da já 

citada narrativa 14: 

O curioso é que, sendo um conhecido professor de escolas de idiomas, ele também 

não ensinava nada, nem sequer falava em inglês em sala de aula, o que lhe rendera o 

apelido de professor mudo. Certa vez, tentando praticar meu fraco inglês com ele, 

perguntei se ele não gostava de falar inglês. Sua explicação foi a de que ensinar 

inglês em escolas públicas não funciona. (LIMA, 2011, p. 14) 
 

Aproveitando a comparação iniciada por PB, a entrevista continuou: 

Pesquisadora: Você acha que há um desinteresse maior pelo idioma ou por...? 

 

PB: Eu creio que pelo universo que eles vivem, apesar da internet hoje, o universo 

que eles vivem não propicia pra eles uma visão diferenciada do conhecimento de 

uma língua estrangeira. O pessoal da escola particular já tem uma outra visão de 

mundo, uma outra realidade, então, eles sabem da necessidade porque almejam 

alguma coisa mais adiante e veem que essa é uma ferramenta que pode ajudar. Mas 

o pessoal da escola pública não tem, não enxerga adiante, entendeu? Tem até 

alguns poucos alunos que você vê que se pudesse investir mais, eles 

cresceriam... Mas daí a didática de sala de aula, eu vou muito daquilo que a turma 

permite e pede, entendeu? Porque às vezes você chega com um conteúdo preparado 

para sala de aula, você começa e você vê que... 

 

Pesquisadora: Não flui. 

 

PB: Aí eu tento tangenciar por outro lado pra ver se chama a atenção da turma. 

Que seja uma coisa boba, aparentemente naquele momento, mas interessou-os e 

eles vão assimilar alguma coisa daquilo. 
 

 Na fala citada, PB continua seu raciocínio comparando os dois contextos escolares. 

Ele diz que, ―apesar da internet hoje‖, a realidade dos alunos da escola pública não lhes 

propicia interesse ou necessidade de aprender a LI. PB esquece, talvez, que é função do 

professor expor o papel desempenhado pela LI no mundo e, claro, perceber juntamente com 

os alunos que tipo de proveito eles podem tirar do aprendizado desse idioma. A internet é, 

inclusive, uma grande aliada do professor para esta tarefa, assim como todas as tecnologias 
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popularizadas (e aqui sabe-se que não em todos os lugares) pela globalização. Siqueira e 

Anjos (2012, p. 132) explicam essa nova conjuntura e o que ela demanda do professor: 

O novo cenário estabelecido, principalmente com o advento da internet, com a 

dissolução das fronteiras, proporcionando encontros de culturas cada vez mais 

intensos, demonstra que é imprescindível dispormos de programas de ensino de 

línguas, LE em especial, dinâmicos, envolventes, alinhados com a nova ordem 

global, visando, dentre outras coisas, ao desenvolvimento da competência 

comunicativa e da consciência intercultural crítica do aprendiz-cidadão. 
 

Para PB, no entanto, os alunos da escola pública não têm interesse em aprender a LI 

porque não enxergam ―adiante‖. Depois, ele faz uma ressalva: ―Tem até alguns poucos alunos 

que você vê que se pudesse investir mais, eles cresceriam...‖. Aqui cabem alguns 

questionamentos: Será que esses ―poucos alunos‖ um dia não foram ―muitos‖ que acabaram 

em número reduzido porque mesmo depois de 4 (quatro) anos (desde a 5ª série até entrar no 

ensino médio) tendo a disciplina de LI não aprenderam muita coisa? O que será que o 

professor quer dizer com ―se pudesse investir mais‖? O que é necessário para que se tenha 

esse investimento por parte do professor no aluno que está interessado e também, claro, 

naquele que não está? Não seria ele o responsável para fazer o melhor que pode com o tempo 

que possui em sala de aula e acreditar que aquele contato ali de 2 horas/aula semanais pode 

fazer diferença na vida do aluno a médio e longo prazo? As respostas a essas perguntas 

podem levar o docente a entender que seu papel em sala de aula é fundamental para o sucesso 

da disciplina de LI nas escolas regulares. É necessário que ao aluno sejam esclarecidos 

politicamente as razões para a carga horária das disciplinas, o que é possível de se fazer 

naquele tempo e com os recursos que se possui e, principalmente, que o professor é um 

parceiro de caminhada disponível para auxiliá-lo na descoberta de sua autonomia enquanto 

aprendiz. E mais, o aluno precisa enxergar no professor que ele acredita na educação e que ele 

acredita que seu trabalho é capaz de render bons frutos. Se não for esse o clima de 

aprendizagem, dificilmente os alunos se motivarão para as aulas. Por isso, é importante que o 

professor saiba que 

[u]ma disciplina escolar que não tem justificativa social só pode cooperar com uma 

visão de educação que tem como objetivo fazer os alunos se adequarem ao status 

quo. [...] A educação deve dar meios aos aprendizes de agirem sobre o mundo de 

modo a poder transformá-lo de acordo com seus interesses (cf. FREIRE, 1974) 

(MOITA LOPES, 1996b, p.132). 
 

 PB declara que se esforça para abordar assuntos que sejam do interesse dos estudantes 

―pra ver se chama a atenção da turma‖, pois acredita que seja possível ―assimilar alguma 

coisa daquilo‖ se o tópico trabalhado for parte da realidade do aluno. E ele está correto em 

pensar assim. Fazendo isso, ele garante aos discentes a oportunidade de estabelecerem a 

salutar relação entre a LI e a vida deles. 
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Um dos meios de ação do indivíduo na sociedade diz respeito ao aspecto cultural que 

adquire em sua aprendizagem. Por isso, a próxima pergunta: 

Pesquisadora: Você trabalha cultura em sala de aula? 

 

PB: Cultura? De vez em quando a gente conversa um pouquinho de cultura sim. E 

agora mais ainda. 

 

Pesquisadora: Por quê? 

 

PB: Por causa da vivência, né? Porque antes eu conversava de cultura pelo 

conhecimento de leitura, de filmes, disso tudo... Mas agora vivendo 

pessoalmente 45 dias deu uma visão mais abrangente, né? Mais aprofundada. 

Mas sempre conversei com eles sobre cultura sim. A questão da maneira, da relação 

das pessoas é diferente da nossa aqui, como eles tratam determinados aspectos, 

determinados tópicos que pra gente gostaríamos de ser de um jeito, pra eles é de 

outra forma, tudo é diferente. Então, sempre que há uma oportunidade, eu tento dar 

uma beliscadinha na cultura. 

 

Pesquisadora: E quando você fala ―eles‖, você está falando dos norte-americanos? 

 

PB: É. 
 

 O contato que PB teve com a cultura estadounidense em ocasião de uma viagem, lhe 

outorgou mais segurança para tratar de aspectos culturais que ele acredita serem da LI. PB 

confunde cultura dos EUA com abordagem cultural da/em LI. Como visto, trabalhar cultura 

nas aulas de LI não quer dizer abordar códigos de conduta e hábitos cotidianos de um povo 

restrito, como é o caso dos EUA, mas significa incluir a interculturalidade como competência 

impreterível aos estudantes de uma LE, especialmente a LI. É o que defende Rajagopalan 

(2003, p. 70): ―o verdadeiro propósito do ensino das línguas estrangeiras é formar indivíduos 

capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Ou seja, para os 

aprendizes, ‗significa transformar-se em cidadãos do mundo‘‖. A entrevista seguiu: 

Pesquisadora: E aí você considera importante trabalhar os aspectos culturais da 

língua inglesa em geral? Assim, por exemplo, na realidade do 3º ano – que foi o que 

eu presenciei – você acha que dá, que não tem como abordar ou que... 

 

PB: Você pode até induzi-los a estudarem, a aprenderem, a lerem alguma coisa 

dependendo do material que você leve. Você pega um texto que seja dirigido pra 

essa questão, aí você pode direcionar... O interesse deles, se você puxar, todos não 

vão, né? Mas alguns, com certeza, colaboram, participam. A gente aproveita 

filmes... ―Você lembra daquele filme? Como é que a pessoa agiu daquele jeito? 

Como é que falou, como é que reagiu?‖ [...] Então, são aspectos da cultura que eu 

creio que fazem parte da língua, então, tem que ter. Faz parte do aprendizado 

também. 
 

 PB afirma que é possível estimular os discentes a se interessarem por conteúdos 

culturais, inclusive utilizando-se de filmes para isso. Suas falas acerca dos ―aspectos da 

cultura‖ como ―parte do aprendizado também‖ revelam que sua noção a respeito da 

importância da cultura no ensino de línguas limita-se a compreendê-la como algo que se pode 

escolher abordar ou não. Em sua fala não há indícios de que PB enxergue a cultura como algo 
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intrínseco à língua, quer ele a aborde como tópico de aula ou não. Sua postura assemelha-se 

àquela apresentada por Cox e Assis-Peterson (2001, p. 26) ao falarem dos professores que 

entrevistaram: ―Os professores, ao ensinarem a língua não se imaginam automaticamente 

ensinando a cultura. Para eles, a cultura da língua-alvo é, em primeiro lugar, um objeto a ser 

contemplado, a ser entendido, a ser apresentado aos alunos [...]‖. É nesse tipo de ingenuidade 

que reside o perigo da ideologia: em não ser percebida e, por isso, não ser possível se 

defender dela. 

 A fim de trazer a conversa para a realidade do 3º ano, que foi o contexto pesquisado, 

fez-se a seguinte pergunta: 

Pesquisadora: E no caso do 3º ano em si, você considera mais difícil do que as 

outras séries, por exemplo? Trabalhar isso por conta do vestibular, porque tem que 

dar conta do conteúdo... 

 

PB: Isso. Meu primeiro pensamento foi esse. Eu acho que o grande problema do 3º 

ano é a questão do vestibular. O aluno tá muito direcionado pra Enem, pra 

vestibular e a questão do aprendizado às vezes fica num patamar abaixo, né? 
Então, eles estão muito preocupados naquilo que seja interessante para ajudá-lo a se 

sair bem no exame. Então, foge um pouquinho, às vezes você quer induzir pra 

determinados conteúdos, determinados conhecimentos que eles num... ―Vai cair no 

Enem? Cai no vestibular?‖ Aí fica meio, meio quebrado. 
 

 Assim como PA, PB também avaliou o 3º ano como uma série mais complicada de se 

trabalhar cultura, uma vez que a preocupação dos alunos é o vestibular. O problema aqui, no 

entanto, é o que se entende por cultura. Se o conteúdo trazido a debate for apenas aquele que 

se refere a curiosidades culturais, certamente os alunos de 3º ano acharão uma perda de tempo 

e, como disse PB, perguntarão: ―Vai cair no Enem? Cai no vestibular?‖. Mas se houver o 

entendimento de que o ensino de uma LE não pode estar dissociado da competência 

intercultural do indivíduo como cidadão do mundo que é e não pode deixar de ser, a aula 

deixará de ser o momento em que apenas se aprenderá sobre como se desculpar ou dizer ―bom 

dia‖ em inglês e passará a fazer sentido para os alunos que pertencem a uma realidade e 

querem estabelecer relação desta com seu aprendizado. Além disso, sabendo que 

normalmente os vestibulares e Enems não cobram criticidade do aluno, mas visam o conteúdo 

puro e simples, o professor precisará escolher politicamente qual viés imprimirá em suas aulas 

e se, afinal, formará alunos preparados para provas ou para a vida. 

 Com o objetivo de avaliar se o professor consegue perceber estereótipos acerca da LI e 

seu falante, a próxima pergunta foi feita: 

Pesquisadora: Você [...] conseguiu perceber nessa turma se existia estereótipos com 

relação à língua inglesa ou com relação à cultura da língua inglesa ou com a própria 

cultura deles? Se há algum tipo de estereótipos na mente deles, se eles chegam a 

falar sobre isso... 
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PB: Tinha ali naquela turma, tinham uns três alunos que navegariam bem no 

inglês. Mas nem por isso eles eram marcados pelos colegas, entendeu? E dentro 

daquilo que a gente estudou, nada que fixasse eles para estereotipar alguém... Não 

me recordo de ter havido essa marcação, essa pontuação não. Não me recordo não. 
 

 A resposta de PB fugiu da intenção da pergunta. O professor entendeu que os 

estereótipos se referiam a um possível estigma que um aluno carregasse por falar bem inglês e 

que este estigma lhe fosse atribuído por outro colega da sala. A pesquisadora preferiu não 

explicar ou exemplificar o que ela pretendia saber, pois entendeu que a resposta do professor 

demonstrava o conhecimento que possuía sobre o assunto. Sua resposta retrata ainda uma 

realidade comum das salas de aulas brasileiras de LI: pouco se fala sobre estereótipos e pouco 

se sabe sobre eles. 

 As duas perguntas seguintes tratavam do conhecimento do professor acerca da 

pedagogia crítica e do papel político dos docentes de LI: 

Pesquisadora: [...] Você já ouviu falar de pedagogia crítica? 

 

PB: Não me recordo não. 

 

Pesquisadora: [...] Como é que você se vê como professor de inglês agindo 

politicamente na sala de aula? Politicamente, não partidariamente. Mas assim, na 

formação do indivíduo, do ser humano, do cidadão. 

 

PB: Eu acho que eu tô muito aquém do que deveria ser, entendeu? Porque eu creio 

que eu deveria exigir mais na questão do conhecimento da língua, da prática da 

língua. Mas aí você pensa do outro lado: poxa, se eu forço mais aqui, tem 3, 4, 5 

que vão acompanhar e tem o resto que vai ficar morrendo afogado. Então, eu desço 

um pouquinho o nível... Porque é diferente de um curso de inglês. No curso de 

inglês, quem vai pra aprender a língua inglesa, tá lá por essa finalidade, né? Então, 

você pode arrancar o couro do indivíduo. Mas na escola não. Na escola, tem gente 

que a única coisa que não quer saber é do inglês. Tanto que chega no 3º ano, tem uns 

que optam... Mesmo na turma que opta pelo inglês, você vê que tem pessoas que... 

optou porque gosta do professor, ou porque achou que seria menos complicado [...], 

entendeu? Mas eu acho que eu poderia e deveria exigir mais. Até com a 

experiência agora de Nova Orleans, eu quero ver se pego a 5ª série agora – que eu 

vou pegar esse ano – e começo a trabalhar mais a questão da verbalização da 

língua, entendeu? Pra, não sei, tentar fazer com que eles se sintam mais à vontade, 

não seja assim tão... Burro véi de idade é que é mais complicado, né? Se bem que a 

turma do 3º ano é muito boa. Tem alguns alunos ali que dão conta do recado 

tranquilamente. Mas eu creio que... Falar que vai mudar, é muito difícil. Porque as 

nossas turmas não são homogêneas, são heterogêneas. E não são turmas específicas 

de língua inglesa. Aí você tem que tentar... Não pode ir nem muito além e também 

não me agrada muito ficar muito aquém. Aí a gente tenta criar uma zona de 

equilíbrio aí que eu não sei se seria o ideal, entendeu? Fica a desejar? Fica. Eu não 

tenho a menor dúvida quanto a isso. 
 

 A resposta de PB em relação à primeira pergunta revela o déficit curricular dos cursos 

de letras acerca da pedagogia crítica. O estudante de letras passa 4 (quatro) anos na 

universidade e, infelizmente, não é ensinado sobre o caráter político do ensino de línguas, 

sobre seu papel enquanto formador de indivíduos críticos e interculturalmente competentes. 

Embora tenha havido a inclusão da disciplina ―Linguística Aplicada‖ no currículo do curso de 
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Letras Modernas recentemente, as discussões em torno de temas politicamente orientados são 

feitas somente no final do curso, durante apenas um semestre, e não raramente a mentalidade 

e a metodologia tecnicistas prevalecem na didática dos professores em formação. 

 PB inicia a resposta à segunda pergunta fazendo uma autocrítica sobre a sua práxis 

pedagógica. Sua análise, no entanto, está equivocada quando relaciona o agir politicamente 

com o ―exigir mais na questão do conhecimento da língua, da prática da língua‖. Sua resposta 

é toda direcionada a ser mais exigente, a incitar mais a ―verbalização da língua‖ e, assim, PB 

se afasta do que seria o papel político do professor de LI em sala de aula: estimular a 

criticidade dos alunos; denunciar a opressão vivida; incitar o debate de questões socialmente 

relevantes; contextualizar o conteúdo; consultar os discentes a fim de elaborar o currículo em 

conjunto, dentre outros. Afinal, o docente de LI não pode estar alheio à realidade que o cerca, 

[q]uem ensina inglês não pode deixar de se colocar criticamente em relação ao 

discurso dominante que representa a internacionalização do inglês como um bem, 

um passaporte para o primeiro mundo. Quem ensina inglês não pode deixar de 

considerar as relações de seu trabalho com a expansão da língua, avaliando 

criticamente as implicações de sua prática na produção e reprodução das 

desigualdades sociais. Quem ensina inglês não pode deixar de se perguntar se está 

colaborando para perpetuar a dominação de uns sobre os outros. Para Pennycook 

(1995), o professor de inglês deve ser um agente político, engajado num projeto de 

pedagogia crítica, que ajude o aluno a articular, em inglês, contra-discursos aos 

discursos dominantes do Ocidente. (COX; ASSIS-PETERSON, 2001, p. 20 e 21) 
 

A conclusão de PB, no entanto, demonstra que há uma consciência sobre a 

necessidade de melhorar e de se aperfeiçoar sempre: ―Fica a desejar? Fica. Eu não tenho a 

menor dúvida quanto a isso‖. 

 Em busca de respostas sobre a visão do professor e justificativas para a mudança de 

sua didática entre uma escola e outra, a entrevista tomou novos rumos: 

Pesquisadora: Você acha que [...], por exemplo, se fosse comparar a escola pública e 

a escola particular, há um desinteresse com a língua? Você percebe isso? [...] 

 

PB: Na escola particular, devido à realidade de vida deles, eles sentem mais 

necessidade disso. Porque são alunos que tem muitas vezes a possibilidade de viajar 

pra uma Disney, de fazer um intercâmbio, então, eles enxergam, visualizam uma 

possibilidade no futuro com essa ferramenta. Agora na escola pública, os que 

gostam é porque gostam de rock, é porque gostam de uma música ou outra, ou 

jogo... dentro desse contexto aí. Agora aprender a língua pra usar... Tento 

passar isso pra eles. Digo: ―Poxa, gente, é tão bacana você conseguir chegar com 

alguém que não é do seu país, que tem outra cultura, você conversar em pé de 

igualdade‖. ―Ah, porque que eles não falam a nossa língua?‖ ―Não, eu quero ter 

orgulho de eu saber falar a língua deles. Se eles não falarem a minha, eu sei‖. Mas, 

então, na escola pública é muito mais difícil de você conseguir fazer eles 

sentirem essa atração, essa necessidade. Escola particular é muito mais simples 

isso. É uma realidade palpável. Aqui
16

, não. É uma coisa muito abstrata pra eles. Aí 

fica muito difícil de você conseguir fazer com que eles cheguem mais. Eu tive prova 

hoje de inglês com as minhas turmas de fundamental. Eu dou aula no fundamental 
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 A entrevista foi realizada na escola pública que PB coordena, por isso o ―aqui‖ utilizado por ele diz respeito à 

escola pública. 
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aqui. É... é uma tristeza, meu Deus do céu. Coisas que você bate bem em sala de 

aula, fala e repete, repete, repete... chega na prova, o menino faz uma coisa que não 

tem nada a ver com aquilo que você falou. Não é a realidade dele. A realidade 

dele é outra. 
 

 PB alega que os alunos de escola particular ―sentem mais necessidade‖ de aprender 

inglês porque este idioma faz parte da ―realidade de vida deles‖ e, para comprovar sua 

afirmação, PB diz que são alunos que tem ―muitas vezes a possibilidade de viajar pra uma 

Disney [e] de fazer um intercâmbio‖. Opondo esta realidade com a dos alunos de escola 

pública, PB diz que estes gostam da LI não porque faz parte da realidade deles, mas porque 

―gostam de rock‖, ―de uma música ou outra, ou jogo‖, mas ―aprender a língua pra usar...‖. A 

comparação que PB estabelece não faz qualquer sentido. As músicas e jogos fazem parte da 

realidade do aluno da escola pública, assim como dos alunos da escola particular – como visto 

na análise do questionário. É esta a sua realidade e é a partir dela que se deve ensinar inglês. 

Se a realidade do aluno de escola particular também inclui viagens internacionais, como PB 

afirma ser o caso, isso se configura como mais uma forma de associar o ELI com um dos 

aspectos da realidade do aluno, e não o único. O que será que PB quer dizer com ―Agora 

aprender a língua pra usar...‖? Aprender a LI para compreender as letras das músicas que se 

aprecia ou para entender os jogos eletrônicos que se joga não seria um genuíno uso da língua? 

Ou PB considera que usar a língua seja apenas falar oralmente com alguém? Parece ser isso o 

que permeia os seus pensamentos ao dizer aos seus alunos: ―Poxa, gente, é tão bacana você 

conseguir chegar com alguém que não é do seu país, que tem outra cultura, você conversar em 

pé de igualdade‖. Outro equívoco cometido por PB é afirmar que ―na escola pública é muito 

mais difícil de você conseguir fazer eles sentirem essa atração, essa necessidade‖ e na 

sequência da entrevista ele mesmo revelar o que levaria esses alunos a se interessarem pelo 

aprendizado do idioma, confessando que falta iniciativa de sua parte para tanto: 

Pesquisadora: Você acha que há alguma maneira de você aproximar o ensino da 

língua inglesa com a realidade do aluno? 

 

PB: Teríamos. No contexto da escola pública, que é a mais complicada, eu acho 

que o diferencial podia ser o uso de músicas. Eles gostam muito de música... não 

é? E [...] esquecer o livro didático. Não jogar fora, mas esquecê-lo a princípio, pra 

tentar atraí-los pra esse novo conhecimento dentro de um contexto que eles se 

sentem mais à vontade, né? E dali tentar partir pra o que seja mais palpável, para o 

conhecimento estrutural da língua, que é necessário também, né? 

 

Pesquisadora: Até pra compreensão do próprio texto da música, por exemplo, né? 

 

PB: Filme, já nem tanto. Filme na escola particular seria mais viável. Agora, aqui 

na escola pública... 

 

Pesquisadora: Você fala pelos recursos? 
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PB: Não, não. Pelo interesse mesmo. Porque na escola particular, tem muitos que 

tem Sky em casa. E procuram até assistir uma vez ou outra. Agora, na escola 

pública, poucos que tem Sky não se interessam por ver. Você vai botar um filme 

em inglês pra eles... Agora música, não. Música mexe... 

 

Pesquisadora: Você já percebeu que música já atrai mais. 

 

PB: É, seria o canal de acesso ao coraçãozinho deles. 

 

Pesquisadora: Você tá falando isso porque você já fez? Já percebeu? Já usou 

música? 

 

PB: Já usei música umas 2 ou 3 vezes aqui e não usei mais por... por toda uma 

conjuntura, né? Material até tem, tem mais material aqui do que na [nome da 

escola particular]. [...] Aqui eu tenho 4 projetores em bom estado. [...] Então, 

questão de material, sempre tem. Então, é questão do professor tomar vergonha 

na cara, se estruturar melhor pra poder tentar atender, usufruir e tentar 

alcançar... não sei, de alguma forma. Tem que ter uma maneira, tem que ter. 

Ninguém é insensível, ninguém é inatingível, então... 
 

 Reconhecendo a preferência por músicas na escola pública, que segundo PB é ―a mais 

complicada‖, a atitude lógica seria fazer uso dessa ferramenta em sala de aula. No entanto, PB 

confessa só ter usado músicas duas ou três vezes e, depois de falar sobre a ótima infraestrutura 

oferecida pela escola, ele assume a responsabilidade e diz: ―é questão do professor tomar 

vergonha na cara, se estruturar melhor pra poder tentar atender, usufruir e tentar alcançar...‖. 

O esforço que PB terá que empreender para tanto é ainda maior, uma vez que o uso de 

canções no ELI não pode ser feito de forma leviana, mas com isto deve-se objetivar a 

sensibilidade intercultural do aluno e a mediação deste com culturas diversas contempladas 

pela LI. É o que aconselha Luciano Lima (2004, p. 183): 

[...] o estudante de [inglês como LE] deve conscientizar-se de que a socialização 

possibilitada pelo aprendizado do inglês lhe dará acesso a um mundo multicultural e 

de diversidade étnica, em que as diferenças culturais devem ser consideradas. Nessa 

perspectiva, o uso de canções em sala de aula deverá contemplar, por amostragem, 

tanto quanto possível, a diversidade cultural dos povos de língua inglesa, e até 

mesmo canções em inglês de países não falantes do inglês (world music), para efeito 

de comparação. 
 

Quanto a outros recursos, PB afirma que o uso de filmes seria mais viável na escola 

particular porque ―tem muitos que tem Sky em casa‖ e na escola pública isso já não seria 

possível porque são ―poucos que tem Sky‖ e esses ―não se interessam por ver‖, segundo o 

professor. Esse argumento parece um tanto confuso, visto que o uso de filmes em sala de aula 

em nada se relaciona com o fato do aluno possuir ou não assinatura da Sky
17

 em casa. A 

atividade seria realizada em sala de aula e, claro, poderia estimular os alunos a assistirem 

filmes em casa, se assim quisessem, mas isso poderia ser feito de inúmeras formas: alugando 

um filme, baixando-o pela internet ou assistindo-o na TV por assinatura. O fato do estudante 
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 Trata-se de uma TV por assinatura famosa no Brasil. 
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ter ou não acesso à Sky em nada (in)valida o uso de filmes em sala de aula. Atitudes omissivas 

como a retratada na fala de PB geralmente levam o aluno a desacreditar no ELI da escola e 

frustram sua expectativa de aprendizagem da língua. É o caso narrado em Lima (2011, p. 13): 

Tínhamos a ilusão de que realmente iríamos aprender a falar inglês na escola, ilusão 

destruída naquele mesmo ano, quando percebi que passar o ano todo estudando o 

alfabeto não me levaria à realização do meu desejo de falar, ao menos, algumas 

palavras na língua das músicas que eu gostava de ouvir. 
 

 A conclusão a que chega PB é uma porta para reflexões outras acerca de sua práxis 

pedagógica. Ao afirmar que ―Ninguém é insensível, ninguém é inatingível‖, ele assume a 

verdade intrínseca aos seres humanos enquanto sujeitos de si e do mundo ratificada por Freire 

(1996, p. 58): 

No fundo, o essencial nas relações entre o educador e educando, entre autoridade e 

liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas é a reinvenção do ser humano no 

aprendizado de sua autonomia. [...] Nunca me foi possível separar em dois 

momentos o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. A prática 

docente que não há sem a discente é uma prática inteira. [...] Este é outro saber 

indispensável à prática docente. O saber da impossibilidade de desunir o ensino dos 

conteúdos da formação ética dos educandos. 
 

 Concluída a análise dos dados obtidos de cada instrumento separadamente, é 

necessário retomar alguns pontos em comum entre as respostas recebidas e analisá-los em 

conjunto a fim de ratificá-los ou refutá-los como (in)verdadeiros e (des)confiáveis. Essa 

análise será feita de forma concisa e objetiva no último item desta seção através da 

triangulação dos dados. 

 

4.4 Triangulação dos dados  

 

 Importante etapa da análise dos dados, a triangulação se dá por meio da retomada dos 

principais tópicos apresentados ao longo da apresentação dos resultados obtidos pelos três 

instrumentos de pesquisa: o questionário, a observação de sala de aula e a entrevista. Serão 3 

(três) os tópicos retomados: os estereótipos revelados, a abordagem pedagógica dos 

professores e suas impressões acerca do ELI. 

 

4.4.1 Dos estereótipos revelados 

 

 Por meio do primeiro instrumento analisado, o questionário, foi possível observar a 

existência de alguns estereótipos acerca das pessoas e países anglófonos. Sobre os países, os 

de maior recorrência foram avançados e desenvolvidos. E sobre as pessoas: inteligentes, frias, 

reservadas, educadas e bonitas. Observa-se que alguns estereótipos revelados estão de acordo 
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com o que declara PA em sua entrevista, ao dizer que seus alunos acreditam que a cultura e a 

educação anglófonas são melhores. Quando perguntados, no entanto, sobre as pessoas que 

moram nos países onde se fala inglês, 29% dos alunos da Escola ―A‖ e 19% dos alunos da 

Escola ―B‖ as consideraram normais ou iguais. E quando perguntados se elas são melhores ou 

não que os brasileiros, os resultados são ainda mais otimistas: na Escola ―A‖, 68% dos alunos 

responderam negativamente e na Escola ―B‖, a porcentagem de alunos que disseram ―não‖ foi 

de 87%. Esses resultados apontam para a existência de uma consciência crítica nos alunos que 

os permite enxergar o outro como igual e não como melhor ou pior.  

Aqui percebe-se que o trabalho que PA diz fazer com seus alunos ao esclarecer que se 

deve, em suas palavras, ―entender a cultura do outro, mas não valorizar mais do que a sua. [...] 

Porque a gente não vai ficar alienado achando que só o dos outros que é melhor.‖, tem dado 

resultados. O mesmo não pode ser dito a respeito de PB, uma vez que em sua entrevista e em 

suas aulas não foi possível observar uma prática política e crítica frente aos estereótipos e ao 

confronto de culturas. Prova disso foi a avaliação feita na Escola ―B‖ quando perguntados 

sobre qual professor tinha trabalhado o tema estereótipos em sala de aula: apenas 23% dos 

alunos disseram ter sido o professor de inglês. Já na Escola ―A‖, 93% dos alunos 

responsabilizaram PA por ter trabalhado o tema. 

 Mesmo com o trabalho desempenhado por PA, ainda é possível observar uma 

mentalidade que circunda os alunos da Escola ―A‖: aquela de que ―lá tudo é melhor‖, como 

visto nas respostas do questionário. Já na realidade da Escola ―B‖, os alunos se mostraram um 

pouco mais críticos e avaliaram, em sua maioria, os países anglófonos por um viés menos 

apaixonado e mais racional. Não se sabe, no entanto, se o crédito pode ser dado a PB, uma 

vez que em sua entrevista percebe-se claramente um desconhecimento quanto ao seu papel 

político em sala de aula. De qualquer forma, o posicionamento mais crítico dos alunos da 

Escola ―B‖ não os isentou de manifestarem certos estereótipos a respeito de si e do outro. 

 Pode-se perceber a necessidade por parte dos docentes participantes da consciência de 

que educar (ou seja, formar para a vida) é tarefa de todo e qualquer professor, especialmente 

daqueles que lidam com a LI, a qual 

[...] carrega dentro de si uma visão de mundo, prenha de significados e significações 

que vão além do aspecto formal. O estudo apenas do aspecto formal, 

desconsiderando a inter-relação contextual, semântica e gramatical própria da 

natureza e função da linguagem, desvincula o aluno do caráter intrasubjetivo, 

intersubjetivo e social da linguagem (PCNEM, 2000, p. 6). 
 

 A análise conjunta dos dados obtidos permite dizer que as aulas de LI carecem ainda 

do caráter formador que possui a educação e o entendimento da responsabilidade política que 

repousa nos ombros do professor de LI. Freire (1996, p. 18 e 19) defende que 
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[é] por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu 

caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos 

não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente 

formar. (FREIRE, 1996, p. 18 e 19) 
 

 Por falar em educar e formar, o próximo tópico versa sobre a prática pedagógica dos 

professores participantes. 

 

4.4.2 Abordagem pedagógica dos professores participantes 

 

Durante a pesquisa, foi possível avaliar a práxis pedagógica dos dois professores de LI 

mediante a observação de suas aulas. Assim, o objetivo aqui é o de comparar as impressões 

obtidas pela pesquisadora durante o tempo em que esteve presente nas salas de aula dos 

professores participantes com os resultados adquiridos por meio dos demais instrumentos de 

pesquisa. Afinal, é no ambiente da sala de aula que 

[...] teorias são testadas, crenças se revelam, técnicas e procedimentos acionam o 

complexo aparato metodológico que envolve todo processo educacional. É nele 

também onde podemos observar a postura do professor diante de seus alunos e de 

sua profissão. É onde podemos notar o que é possível e o que não é possível se 

fazer, mesmo contando com a infra-estrutura adequada e a motivação do aprendiz. É 

onde podemos ver que nem sempre as dificuldades estruturais impedem o professor 

de realizar um bom trabalho, de maneira mais realista, demonstrando que ali mitos 

podem ser ao mesmo tempo reforçados ou superados. (SIQUEIRA, 2008, p. 288) 
 

 PA demonstrou em suas aulas uma preocupação com a apresentação da literatura e 

cultura inglesas a seus alunos e, para isso, fez uso de um filme exibido em aula. Sobre a 

abordagem de aspectos culturais em sala de aula, 81% dos alunos de PA afirmaram que a 

professora trabalha cultura em suas aulas de LI. Além disso, as aulas de inglês figuram em 1º 

lugar como o ambiente em que 46% dos alunos mais aprendem sobre a cultura associada à LI. 

Outro dado importante é que alguns alunos da Escola ―A‖ mencionam gostar muito das aulas 

de inglês, que a matéria é legal e que é divertido aprender inglês. Certamente esses alunos 

estão se referindo à didática da professora. As informações dadas por PA durante a entrevista 

acerca da sua metodologia de ensino são, portanto, ratificadas pelos resultados do 

questionário. 

 O caso de PB é parecido. Na avaliação dos alunos referente ao aspecto cultural das 

aulas de inglês, 87% disse que PB trabalha cultura em sala de aula. Essa informação ratifica 

aquela dada por PB em ocasião de sua entrevista quando afirmou: ―sempre conversei com eles 

sobre cultura sim‖. Embora os alunos reconheçam a existência de abordagem cultural na aula 

de inglês, foi a internet que figurou em 1º lugar como ambiente do qual eles mais extraem 

conteúdos culturais sobre a LI. A sala de aula, no entanto, não ocupou nenhum lugar no 
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ranking, segundo a avaliação dos alunos. Durante o tempo de observação das aulas, não foi 

possível verificar qualquer menção intencional à cultura, seja a brasileira ou a de quaisquer 

países de LI. Como não há condições de dissociar o ensino da língua do ensino da cultura, até 

o fato desta última ser silenciada e não protagonizar cenas em aula já diz muito sobre a forma 

como a cultura é transmitida ali: sem espaço, no período de observações, para o debate 

(inter)cultural crítico. 

 Assim, nota-se que a abordagem metodológica dos professores participantes não está 

pautada nos princípios da pedagogia crítica. Embora, claro, alguns princípios se façam 

presentes vez ou outra, a produção do que será discutido em aula não parece ser norteada pela 

preocupação política com a formação do cidadão crítico e sujeito de sua aprendizagem. Isso 

acontece por um conjunto de fatores e, como dizem Cox e Assis-Peterson (2001, p. 21),  

[...] ficamos com a sensação de que a pedagogia crítica, ironicamente, ainda não 

desembarcou na terra da Paulo Freire. Ficamos com a sensação de que o discurso 

dominante essencialmente harmonizador e culturalmente integrativo permeia, sem 

concorrência, o ensino de inglês aqui no Brasil. 
 

 Por fim, é preciso navegar ainda sobre o que falaram os professores a respeito do ELI 

no Brasil e comparar suas impressões com as demais informações obtidas durante a pesquisa. 

 

4.4.3 Impressões acerca do ensino de língua inglesa 

 

                                                                     

         .” (P   y   k  1994   . 301) 

 

 O recolhimento das impressões sobre o ELI só foi possível devido à entrevista 

realizada com os docentes. É a partir dela que se fará a triangulação neste subitem. 

 PA comentou sobre a dificuldade que enfrenta para despertar o interesse dos alunos da 

Escola ―A‖, especialmente os do 3º ano, para aprenderem inglês. Além da falta de interesse, 

ela relata que o cotidiano de sala de aula é uma ―correria‖ e que não se sente apoiada para 

exercer tal tarefa, ao contrário, ela sente que a ―língua inglesa está abandonada‖. Suas queixas 

são respaldadas por depoimentos de estudiosos e docentes que também denunciam as 

limitações e dificuldades pelas quais passam os professores de LI: 

Como aponta Scheyerl (2009, p.126), ―o retrato negativo no uso e na aprendizagem 

de língua inglesa na sala de aula, em especial da escola pública, pode ser confirmado 

por inúmeros depoimentos‖ como, por exemplo, o de Perin (2005, p.150, apud 

SCHEYERL, 2009, p.126): Apesar de reconhecerem a importância de se saber 

inglês, os alunos tratam o ensino de língua inglesa na escola pública ora com 

desprezo, ora com indiferença. [...] O professor trabalha com a sensação de que o 

aluno não crê no que aprende, demonstrando menosprezo pelo que o professor se 

propõe a fazer durante a aula. (SIQUEIRA; ANJOS, 2012, p. 132) 
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 A frustração de PA é também vivida por PB quando atua na escola pública que, para 

ele, é uma realidade totalmente diferente da escola particular. Não se pode esquecer, contudo, 

que uma das funções do professor de LI é lutar contra a maré de descaso que sofre essa 

disciplina. Esse descaso se manifesta também por parte do governo que, embora tenha se 

manifestado a respeito pelo Ministério da Educação (MEC) na produção de dois documentos 

oficiais, ainda não providenciou todas as condições necessárias para que o ELI seja realizado 

de forma satisfatória. Esses documentos reafirmam a importância do ELI para a formação do 

cidadão crítico e sujeito de sua história, como pode de ser lido no trecho abaixo: 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 

autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por esse motivo, ela 

deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade 

de se engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social. 

(PCN, 1998, p.15) 
 

 Mas não basta reconhecer a necessidade de um ensino crítico voltado para o 

engajamento do aluno na sociedade. É preciso investir na formação dos professores 

começando a formá-los com as bases da pedagogia crítica, não em teoria, mas em ação. É 

urgente a formação de professores que compreendam criticamente a história da língua que 

ensinam, que saibam que ―a expansão do inglês no mundo não é a mera expansão de uma 

língua, mas é também a expansão de um conjunto de discursos que fazem circular idéias de 

desenvolvimento, democracia, capitalismo, neoliberalismo, modernização [...]‖ (COX; 

ASSIS-PETERSON, 2001, p. 19). Como disse PA, ―a gente tá precisando mesmo de parar e 

reformar o ensino médio‖ e a educação como um todo, desde o ensino básico ao acadêmico. 

Onde está a criticidade? O conhecimento de si como agente do e no mundo? De onde vêm os 

conteúdos programáticos? Para que fim servem? Perguntas que devem mais do que ser feitas, 

merecem ser respondidas e discutidas em sala de aula. Se não, o risco que se corre é o de se 

continuar a ouvir frases como a de PA: ―Chegou num ponto que ele [o ensino médio] não tem 

definição nenhuma.‖ Se a educação em geral merece ser revista em termos de objetivos 

sociais e de transformação da realidade, o que dizer de uma disciplina como a LI com a qual o 

aluno sente dificuldade de relacionar ao seu presente e futuro e para a qual ele não contempla 

uma serventia? Celani (2002, p. 20) concorda com PA ao dizer que 

[e]mbora a situação de carência se caracterize em todos os tipos de escola, ela parece 

ser particularmente aguda na escola pública. O ensino de língua estrangeira, 

particularmente do inglês, encontra-se totalmente à deriva, com professores, pais e 

alunos muitas vezes se perguntando a mesma coisa: O que estamos fazendo aqui? 

Para que servirá esta tentativa frustrada de ensinar/aprender uma outra língua? 
 

 Apesar da constatação dos professores sobre o desinteresse dos alunos, sobretudo os 

de escola pública, os dados do questionário revelam que 46% dos alunos da Escola ―A‖ 

consideram a LI importante e necessária, ao passo que 22% acham-na interessante. No caso 
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da Escola ―B‖, esse número é ainda maior: 76% disseram que a LI é importante e necessária. 

Esses dados comprovam o que PB disse sobre os alunos da escola particular enxergarem a LI 

como algo necessário para eles e, ao mesmo tempo, invalidam o que este docente afirmou 

sobre os alunos da escola pública. Afinal, aqueles alunos da Escola ―A‖ que enxergam a LI 

como importante, necessária e interessante, juntos, totalizam 68% da turma participante. O 

que os leva, então, a manifestarem desinteresse em aprender uma língua que consideram 

importante? É a pergunta que vem à mente. A resposta pode estar na junção de inúmeros 

fatores, dentre eles a atuação dos professores em sala de aula, que não raras vezes estão 

alheios ao verdadeiro objetivo do ELI nas escolas regulares. É o que explicam Siqueira e 

Anjos (2012, p. 133, grifo nosso): 

Na trilha dessas discussões e constatações, fica claro que as universidades e as 

escolas, num importante e necessário processo de auto-análise, precisam, 

definitivamente, inteirar-se sobre a finalidade do ensino da língua estrangeira (LE), 

pois daí emergirão todas as decisões que irão interferir na formação dos futuros 

falantes de LE. A este respeito, em ensaio sobre a formação do professor de línguas, 

Bagno (2002, p.80) postula que: o objetivo da escola, no que diz respeito à língua, é 

formar cidadãos capazes de se exprimir de modo adequado e competente, oralmente 

e por escrito, para que possam se inserir de pleno direito na sociedade e ajudar 

na construção e na transformação dessa sociedade, é oferecer a eles uma 

verdadeira educação linguística. 
 

 Cientes dos objetivos do ELI no Brasil, os professores terão a chance de aprender a 

desenvolver sua própria pedagogia: aquela que serve a sua localidade, dentro da sua realidade, 

orientada pelos princípios emancipadores impreteríveis para denunciar e militar contra 

qualquer situação de opressão. Para isso, é preciso que se saiba que 

[o] ensino de uma língua estrangeira hegemônica envolve não apenas aspectos 

lingüísticos e didáticos, mas também aspectos políticos, ampliando as finalidades 

para as quais se ensina uma língua estrangeira e exigindo uma reflexão maior do 

professor. [...] uma língua internacional, como o inglês na atualidade, dev[e] ser 

ensinada também para a solidariedade. [...] O ensino da língua estrangeira pode ser 

analisado sob três grandes perspectivas: (1) perspectiva metodológica, envolvendo, 

por exemplo, a implementação de estratégias de ensino e aprendizagem da língua; 

(2) perspectiva política, com ênfase na questão das relações de poder entre os países 

de uma e outra língua; e (3) perspectiva da interculturalidade, em muitos aspectos 

um desdobramento da questão política, mas vista aqui como o desenvolvimento da 

competência em conviver com a diversidade. (LEFFA, 2006, p. 10) 
 

 Assim, o incômodo vivido pelos professores de LI, não importando em qual contexto 

atuam – se na rede privada ou pública –, deve servir de estímulo para que melhorem sua 

pedagogia, se inteirem sobre seu papel político e assumam paulatinamente a função que lhes é 

peculiar e cuja importância nenhuma instância política pode lhes furtar, pois não se trata 

apenas de ensinar um idioma, mas de formar cidadãos. E essa tarefa é nobre. 

 Findas as análises dos dados da pesquisa, passa-se as conclusões a que se chegou após 

todos os estudos e inquirições realizados neste trabalho.  
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CONCLUSÕES 

 

 Nesta seção serão apresentadas as considerações finais da pesquisadora, as quais foi 

possível tecer após a análise e discussão dos resultados levantados pela pesquisa em questão. 

Para isto, algumas conclusões serão feitas, as perguntas de pesquisa serão retomadas com o 

objetivo de apresentar possíveis respostas e problematizações e, por fim, esta seção será 

encerrada com as possibilidades vislumbradas pela pesquisadora para futuros 

encaminhamentos de pesquisa. 

 

Considerações finais 

 

 Esta pesquisa se dedicou à busca de princípios pedagógicos libertadores baseados na 

pedagogia crítica proposta por Freire como meios de superação de estereótipos no ensino-

aprendizagem de língua inglesa como língua estrangeira. Inicialmente, foi necessário realizar 

um apanhado teórico acerca de alguns conceitos caros à pesquisa: os conceitos de linguagem, 

ideologia, discurso, cultura e estereótipos. Além disso, realizou-se uma visitação à obra de 

Freire com vistas a identificar princípios norteadores da práxis pedagógica crítica, a qual 

percebe a educação como formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade. 

 Num segundo momento, uma pesquisa de campo foi realizada a fim de descobrir se 

havia estereótipos culturais manifestos nos discursos dos alunos e professores das turmas de 

3º ano do ensino médio participantes. A coleta de dados aconteceu em dois contextos 

escolares distintos – uma escola pública e outra particular – e se deu por meio da utilização de 

3 (três) instrumentos de pesquisa: o questionário com os alunos, a observação de sala de aula 

e a entrevista com os docentes de LI. Através das respostas obtidas, foi possível identificar a 

presença de estereótipos no imaginário dos alunos, os quais diziam respeito tanto à figura dos 

países e pessoas anglófonos quanto do Brasil e dos brasileiros. Estes estereótipos ora se 

mostravam negativos e ora positivos, demonstrando a ambivalência que lhes é peculiar. 

 Com a observação da sala de aula durante uma unidade, a pesquisadora teve a 

oportunidade de avaliar a prática pedagógica dos professores e concluir que, embora 

manifestem o desejo de trabalhar cultura em sala de aula e considerem-na um importante 

aspecto do ELI, o trabalho cultural dos docentes é realizado de maneira insatisfatória, quando 

não inexistente. Agindo assim, o que fazem é permitir que a ideologia dominante presente nos 

discursos veiculados pela LI e pelo contato acrítico com sua cultura impregne o imaginário 

dos alunos com imagens distorcidas da sua própria realidade e da do outro. Isso porque não 
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houve na prática pedagógica adotada uma preocupação com a formação de aprendizes 

interculturais críticos e a causa imediata disso é que a cultura é trabalhada em forma de 

―curiosidades culturais‖ com pouca ou nenhuma intencionalidade de promover uma reflexão 

intercultural crítica, não assujeitada ou alienada. 

 O último instrumento utilizado, a entrevista, permitiu analisar a forma como o 

professor de LI enxerga a si mesmo, aos seus alunos e ao seu trabalho. Pôde-se concluir daí 

que o conceito de pedagogia crítica e a noção de ensino intercultural crítico de LI ainda estão 

distantes da fundamentação pedagógica dos docentes, configurando-se como realidades 

paralelas ao ELI. Por isso, é urgente o investimento na formação do professor em bases crítica 

e socialmente relevantes. É preciso enxergar o ELI com um novo par de óculos, através do 

qual será possível entender o poder que tem um idioma como o inglês no mundo atual. 

Pennycook (1994, p. 311) dá exemplos práticos de como seria essa nova forma de se ensinar a 

LI: 

[...] uma prática crítica no ensino de inglês deve começar criticamente explorando as 

culturas dos alunos, conhecimentos e histórias de maneira desafiadora e ao mesmo 

tempo positiva e animadora. Grosso modo, pode-se dizer que a pedagogia do inglês 

no mundo é uma tentativa de capacitar alunos para escrever (falar, ler, ouvir) contra. 

A noção de voz, portanto, não é aquela que envolve qualquer uso da língua, o blá-

blá-blá vazio da aula comunicativa, mas deve estar atrelada à visão da criação e 

transformação de possibilidades (cf. Simon, 1987). As vozes que estamos tentando 

ajudar os alunos a encontrar e a criar são vozes insurretas que falam em oposição ao 

discurso global e local que limitam e produzem as possibilidades que formam as 

vidas de nossos alunos. 
 

 À guisa de conclusão do trabalho, é importante verificar quais respostas foram dadas 

ao longo da pesquisa às perguntas que originaram este estudo. É sobre isso que versará o item 

seguinte. 

 

Retomada das perguntas de pesquisa 

 

 O primeiro questionamento que provocou o despertar da pesquisa dizia respeito à 

ideologia veiculada pela LI: 

 Existe uma ideologia dominante por trás da expansão da LI? 

 Provou-se, por meio da análise do percurso histórico da LI, que sim, existe uma 

ideologia dominante que promoveu a expansão do idioma ao redor do mundo e que ainda 

mantem o status que a LI possui na atualidade. É sobre isso que esclarece Pennycook (1995, 

p. 52 e 53) no trecho abaixo: 

Quando examinamos a história e a conjunção presente do inglês com os muitos 

discursos do poder global, parece certo que esses discursos facilitaram a 

disseminação do inglês e que a expansão do inglês facilitou a expansão desses 
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discursos. É neste sentido que o mundo é inglês. Os sentidos potenciais que podem 

ser articulados em inglês estão interligados com os discursos do desenvolvimento, 

democracia, capitalismo, modernização e assim por diante. 
 

 A presença de uma ideologia dominante no ELI é, portanto, inegável. Sua propagação 

se dá por meio do ELI acrítico e alienado que não põe em debate as questões ideológicas tão 

presentes nos discursos veiculados pela e sobre a LI. A constatação da existência dessa 

ideologia, transmitida por meio das culturas hegemônicas com as quais os povos que estudam 

a LI tem contato, conduz ao próximo questionamento. 

 Se sim, há relação entre ela e a construção/manutenção de estereótipos culturais 

relacionados à LI? 

 Os estereótipos são criados e mantidos a partir da repetição de discursos fixos a 

respeito de algo ou alguém. Lysardo-Dias (2007, p. 29) confirma: 

Acreditamos que no processo de socialização a que estamos expostos no dia-a-dia, 

interiorizamos as representações coletivas que circulam e que são transmitidas ao 

longo do tempo aos membros de uma comunidade. Segundo Soulages (1996:150), 

ela coloca em cena ―uma série de representações do mundo e de seus seres‖ que 

correspondem a diferentes universos de referência e sistemas de valores. 
 

 Dessa forma, percebeu-se uma íntima relação entre os discursos ideológicos 

transmitidos sobre e pela LI com a construção/manutenção de estereótipos culturais acerca 

dos países anglófonos e seus nativos, bem como, em contrapartida e por comparação, 

estereótipos sobre os próprios brasileiros e sua(s) cultura(s). Notou-se nas falas dos discentes 

um claro sentimento de admiração pelos falantes de LI, sobretudo os nativos dos EUA e da 

Inglaterra, além de um desejo de se parecer com eles em algum aspecto. 

 Quais seriam os estereótipos culturais mais presentes nas aulas de LI?  

 Foi a partir dos dados obtidos com o questionário que foi possível responder a essa 

pergunta. Os estereótipos mais presentes no imaginário dos alunos e manifestos em suas 

respostas se subdividiram em dois grupos: os positivos e os negativos. Os estereótipos 

positivos foram, em sua maioria, atribuídos aos países anglófonos e à própria LI. 

Desenvolvidos, avançados, organizados, bonitos foram alguns dos adjetivos atribuídos aos 

países de referência, aqui representados principalmente pelos EUA e Inglaterra. As imagens 

relacionadas a esses países variaram entre tecnologia, Iphone, neve, educação, Estátua da 

Liberdade, Big Ben, lojas, marcas famosas, esporte, músicas pop, cinema, dentre outras. A 

respeito da LI, foram-lhe atribuídas características positivas como: essencial, importante, 

necessária, língua universal, bonita, sofisticada etc. No que concernem as pessoas que 

moram nesses países, os alunos se dividiram em qualidades e defeitos para dizer o que 

pensam sobre elas. Na escola particular, as características de maior reincidência diziam 

respeito a estereótipos negativos acerca das pessoas: frias, reservadas, retraídas e sérias. Os 
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estereótipos que ficaram em 2º lugar como os de maior reincidência nessa escola foram dois: 

um positivo e outro sem carga avaliativa aparente: para 19% desses alunos, os anglófonos são 

(mais) educados e normais. Já na escola pública, a resposta de maior reincidência surpreende 

ao caracterizar os anglófonos como pessoas normais ou comuns. Essa resposta dada pelos 

alunos da Escola ―A‖ – que no total representam 29% da classe – não expõe uma carga 

avaliativa específica, nem positiva, nem negativa. Isso demonstra que boa parte dos alunos da 

escola pública não se permitiu generalizar e incorrer em estereótipos para falar do outro. 

Outros estereótipos foram revelados nesta escola e, em sua maioria, diziam respeito a aspectos 

positivos que os alunos atribuem aos nativos de países anglófonos: inteligentes, bonitos, 

educados, legais, hospitaleiros, chiques etc. 

 Quanto aos estereótipos acerca de si mesmo e dos membros do ingroup, verificou-se 

que os alunos consideram os brasileiros mais hospitaleiros e amigáveis que os anglófonos. No 

entanto, no que diz respeito ao Brasil, os participantes denunciaram uma visão claramente 

inferior do país onde vivem em comparação com os países de LI. Segundo eles, os países-

referência – que são aqueles que predominam em suas mentes quando o assunto é LI, ou seja, 

os EUA, a Inglaterra e o Canadá – são mais evoluídos econômica e socialmente que o Brasil. 

 A existência dos estereótipos e a identificação dos mais presentes no imaginário dos 

alunos possibilita a formulação da pergunta a seguir. 

 Quais seriam as principais estruturas mediadoras desses estereótipos (os recursos 

midiáticos, a prática pedagógica adotada, o livro didático, etc.)?  

Durante a observação da sala de aula não houve o uso do livro didático, assim, esse 

recurso não constou na lista das possíveis estruturas mediadoras de estereótipos para a 

execução desta pesquisa. Foi a partir das respostas do questionário que estas foram 

identificadas, além da análise da didática dos docentes. Dessa forma, a principal fonte de 

conhecimento cultural para a maioria dos alunos da Escola ―A‖ é a aula de inglês e a segunda 

maior fonte apontada por eles foi a internet, ocupando os filmes o terceiro lugar nesse 

ranking. O que quer dizer que a ideologia a que têm acesso por meio do contato cultural é 

transmitida e/ou reforçada principalmente por essas três estruturas mediadoras. No caso da 

sala de aula, é possível que a abordagem acrítica do ELI contribua para a propagação dos 

estereótipos e a não problematização dessas questões. No contexto da Escola ―B‖, a internet 

ocupa o 1º lugar, seguida das séries e filmes. É clara a influência que a mídia exerce sobre os 

jovens da atualidade, o que acentua a responsabilidade do professor de LI na formação do 

aluno crítico, especialmente no contexto da escola pública em questão que atribui às aulas de 

inglês o maior contato que possuem com a cultura anglófona, como mostraram os resultados. 
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Por isso, é necessário que o docente esteja a par do processo de (des)construção dos 

estereótipos. Seu conhecimento a respeito lhe dará condições de agir política e 

intencionalmente em sala de aula. Ou seja, o professor não pode impedir que os alunos 

cheguem ao ambiente escolar com estereótipos culturais, mas ele deve saber que é sua 

responsabilidade problematizá-los em classe e levar os alunos à reflexão crítica acerca do que 

veem e ouvem dentro e fora da sala de aula. A motivação do docente deve estar em saber que 

―os estereótipos são aprendidos e modificados através dos contatos diretos entre os membros 

dos diversos grupos sociais e, consequentemente, que o contato intergrupal deve ser o 

principal recurso para a modificação dos estereótipos‖ (PEREIRA, 2002, p. 52). 

 A prática pedagógica libertadora proposta por Freire (1987) se configuraria como 

uma possível solução para superação desses estereótipos? Se sim, de que maneira? 

Pensando a problematização de questões sociais em sala de aula, como é o caso do 

estabelecimento de estereótipos culturais, e na urgência de se pensar um ensino intercultural 

crítico da LI, vislumbrou-se na pedagogia libertadora de Freire uma possível solução para 

superação desses estereótipos. Nesta pesquisa foram listados e explicados 12 (doze) princípios 

pedagógicos freirianos que podem nortear a práxis do docente de LI com vistas a auxiliá-lo na 

tomada de decisões críticas sobre o planejamento de aulas, a consulta à realidade do discente, 

a assunção de uma postura encorajadora e facilitadora da aprendizagem frente ao aluno e 

saberes outros tão imprescindíveis ao ―professor problematizador‖, nas palavras de Freire. 

Acredita-se que os objetivos propostos por este trabalho foram atingidos e a discussão 

aqui empreendida contêm importantes reflexões capazes de auxiliar os docentes de LI a 

adotarem práticas libertadoras em seu dia-a-dia de sala de aula. Segundo a pedagogia crítica 

voltada ao ELI, os professores de LI são importantes agentes transformadores da realidade, os 

quais usam a LI, de acordo com Pennycook (1995, p. 55), 

[...] para se opor aos discursos dominantes do Ocidente e ajudar a articulação de 

contra-discursos em inglês. No mínimo, por estarmos intimamente envolvidos com a 

expansão do inglês, deveríamos estar sensivelmente cientes das implicações dessa 

expansão na reprodução e produção de desigualdades globais. 
 

 A conclusão a que se chega é a de que a realidade da pedagogia crítica aplicada ao ELI 

ainda se encontra muito distante até mesmo das discussões empreendidas nos cursos de 

formação do professor de LI e, por consequência, também não se manifesta na práxis da sala 

de aula de inglês. A realidade das escolas regulares carece da mentalidade crítica que tanto 

contribui para a formação do cidadão consciente de direitos e deveres, interculturalmente 

sensível e crítico frente às desigualdades e opressões vividas. Bom seria se em todos os 

currículos de formação de docentes a pedagogia crítica estivesse presente e aos docentes fosse 
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dada ao menos a chance de questionar as imposições que sobre eles recaem, as quais 

transmitem aos alunos negando-lhes igualmente a chance de contra-argumentar. Não é esse o 

princípio da pedagogia libertadora de Freire. Ao contrário, para 

[...] a educação problematizadora, enquanto um quefazer humanista e libertador, o 

importante está, em que os homens submetidos à dominação, lutem por sua 

emancipação. Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos se 

fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o 

autoritarismo do educador ―bancário‖, supera também a falsa consciência do mundo. 

(FREIRE, 1987, p. 43) 
 

 Encerrada esta caminhada, olha-se à frente e percebe-se que ainda há muitos caminhos 

a serem percorridos, inquietações a serem respondidas e conhecimentos a serem absorvidos. 

 

Possibilidades de futuras pesquisas 

 

 Como todo estudo situado no tempo e no espaço, este trabalho tem suas limitações. A 

observação das aulas poderia ter sido realizada por mais de uma unidade, se houvesse tempo 

hábil para tanto; as discussões teóricas aqui empreendidas poderiam abarcar mais vozes, 

inclusive contrárias, enriquecendo as problematizações; e o número de participantes 

envolvidos poderia ser maior, se a pesquisadora dispusesse de mais tempo para o tratamento 

dos dados. É preciso dizer, no entanto, que a existência de limitações não invalida a pesquisa 

realizada e as conclusões a que se chegou, uma vez que todo o estudo foi realizado com rigor 

e dedicação próprios de uma pós-graduação stricto sensu e da melhor maneira possível dentro 

das condições vividas nesse período de 2 (dois) anos de estudo e aprendizagem. 

A partir do que foi realizado, novas portas se abrem. Pesquisas futuras poderiam 

incluir uma vivência maior em sala de aula, o que permitiria a análise mais acurada da práxis 

pedagógica dos professores, a identificação de erros e acertos e a proposição de soluções com 

vistas a melhorar a interação professor-aluno e ensino-aprendizagem. Outra possibilidade 

seria a de uma pesquisa-ação com um professor-pesquisador fazendo uso dos princípios 

libertadores aqui levantados e avaliando os impactos que seriam ou não causados na 

consciência crítica dos alunos. Seria ainda possível fazer um levantamento dos estereótipos 

existentes no imaginário dos alunos; logo após, realizar uma intervenção pedagógica baseada 

na abordagem intercultural crítica (propondo debates em torno do tema) e, ao final, se fazer 

um novo levantamento de dados a fim de perceber se a desestabilização dos estereótipos de 

fato ocorreu. Enfim, quando se fala em educação, há sempre novas possibilidades, pois, como 

afirma Freire (1996, p. 34) – inspiração deste trabalho –, ―[é] na inconclusão do ser, que se 

sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente‖. 
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APÊNDICE 

 

 

  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens - PPGCEL 

 

 Caro participante, 

 

 Meu nome é Tainá Almeida Alves Martins e sou aluna do Programa de Pós-

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (Uesb), campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes 

Cândido de Lima. Gostaria de contar com a sua colaboração para a realização daminha 

pesquisa e, desde já, agradeço a sua disponibilidade. 
 

Instruções: 

- Por favor, responda todas as perguntas abaixo. As respostas serão usadas apenas para fins 

científicos e sua identidade será guardada em sigilo. 

- Fique tranquilo(a). Não há resposta certa ou errada, o objetivo é saber a sua opinião. Dessa 

forma, você poderá marcar mais de uma opção, quando necessário. 

 

PARTE 1: INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1. Nome: _____________________________________________________________ 

2. Sexo:  (   ) Feminino  (   ) Masculino 

3. Idade: ___________ anos. 

4. Tipo de instituição onde estuda: (   ) Pública  (   ) Privada  

5. Já estudou inglês em algum curso de línguas/idiomas: (   ) Sim (   ) Não 

6. Há quanto tempo você estuda inglês (seja na escola ou curso de idiomas)? 

_____________________________________________________________________ 

7. Como você avaliaria seu nível em inglês? 

 (   ) Fluente (   ) Avançado  (   ) Intermediário (   ) Básico 

 

PARTE 2: SOBRE O INGLÊS E SUA CULTURA 

1. Qual a sua opinião sobre a língua inglesa? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Quais os 3 (três) primeiros países que vem a sua mente quando você ouve a palavra 

―inglês‖? 
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. O que você acha sobre os países onde se fala inglês? Escreva suas impressões gerais e as 

imagens que vem a sua mente quando você pensa sobre eles. 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. E sobre as pessoas que vivem nesses países, o que você acha delas? Como você acha que 

elas são? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Se você pudesse ir morar em outro país, qual seria? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Como você acredita que seria tratado nesse outro país? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Na sua opinião, quais as principais diferenças entre os países onde se fala inglês e o Brasil? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PARTE 3: CONTATO COM O INGLÊS E ESTEREÓTIPOS 

1. Além da sala de aula, onde mais você tem contato com a língua inglesa? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Os aspectos culturais dos países onde se fala inglês são trabalhados na sua sala de aula?

  () Sim   ( ) Não 

3. Algum professor seu já abordou o tema estereótipos em sala de aula?  

  () Sim   ( ) Não 

4. Esse professor foi o de: 

  (   ) Inglês  (   ) Outras matérias 
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5. Na sua opinião, o que são estereótipos?  

() Não tenho a menor ideia do que isso seja.  

(   ) Estereótipos (são) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Você acredita que as pessoas dos países onde se fala a língua inglesa são melhores que os 

brasileiros?  

  ( ) Sim   ( ) Não 

Por quê? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. No seu dia-a-dia, de onde vem a maior parte do seu conhecimento a respeito da cultura dos 

países onde o idioma falado é o inglês? Enumere as opções por ordem de importância. Por 

exemplo, se a Internet é a maior fonte de conhecimento cultural a respeito desses países, 

escreva ―1‖, depois marque ―2‖ para a segunda maior fonte e assim por diante. 

 ( ) Aulas de inglês 

 ( ) Programas de TV ou seriados 

 ( ) Filmes 

 ( ) Internet 

 ( ) Livros que você já leu 

 ( ) Revistas e/ou jornais 

 ( ) Viagens 

 ( ) Amigos que foram a algum país onde se fala inglês 

 ( ) Conversas com nativos desses países 

 ( ) Outros. Por favor, especifique:________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


