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CONVENÇÕES PARA A TRANSCRIÇÃO1 

 

 

Situação Convenção 

Qualquer pausa ... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

( ) 

Comentários do transcritor ((ruído)) 

Truncamento, interrupção 

discursiva 

/ (ex.: a meni/ a menina vai fazer...; o menino/ a menina vai 

fazer... 

Alongamento de vogal e 

consoante (como r, s) 

: ou :: (se for muito longo) 

Interrogação ? 

Entonação enfática Maiúsculas (Ex.: ela quer UMA solução, não qualquer solução) 

Silabação - - (Ex.: Eu estou pro-fun-da-men-te chateada) 

Aspas Discurso direto 

Superposição, simultaneidade de 

vozes 

[ 

[ 

(ligando as linhas) 

Obs.: Se o primeiro locutor continuar falando sem parar, 

apesar da superposição de vozes, colocar um sinal de = ao fim 

da linha e recomeçar, após a fala superposta, com um sinal de 

=, para indicar a continuação. 

Exemplo: 

L: eu gosto muito de histórias infantis... [sempre que eu = 

D: [sei 

L: = posso leio pros meus netos 
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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar de que forma a Abordagem Intercultural - AI é 

desenvolvida no ensino da Língua Inglesa - LI no primeiro ano do Ensino Médio de uma 

escola pública no município de Guanambi – BA. A metodologia adotada foi de cunho 

qualitativo e interpretativo, utilizando-se o estudo de campo com características de uma 

pesquisa de caráter etnográfico. Nesta pesquisa foram utilizados três instrumentos de coleta de 

dados: um questionário respondido por cada participante, as notas das aulas observadas com 

as transcrições e o material didático que os professores usaram durante as aulas. Buscou-se 

com estes instrumentos realizar uma triangulação de dados: a) Teorias Modernas de ensino de 

língua estrangeira; b) Práticas reais (com base nas observações); c) Discurso do professor 

(com base nos questionários). Os participantes da pesquisa foram dois professores de LI do 

primeiro ano do Ensino Médio pelo fato de acreditar serem eles os maiores responsáveis pelo 

planejamento e mediação das ações em sala de aula. Para perceber como se dava a 

Abordagem Intercultural durante as aulas, as observações focaram na participação dos alunos, 

na interação aluno-professor e aluno-material didático. Os resultados da pesquisa revelaram 

que a AI ainda se dá de forma muito superficial e é algo que precisa ser mais aprofundado nos 

cursos de formação de professores de LI. Por acreditar que a interculturalidade não se limita 

ao ensino da língua estrangeira, mas também contribui na formação do aluno como cidadão, 

pretende-se, a partir dos resultados desta pesquisa, promover ações que possibilitem a 

conscientização dos profissionais de ensino e aprendizagem da língua inglesa sobre a 

importância da AI. 

 

Palavras-chave: Cultura, Ensino e aprendizagem, Interculturalidade, Língua Inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to analyze how the Intercultural Approach is developed in 

English language teaching in the first year of high school in a public school in the city of 

Guanambi - BA. The methodology adopted was of qualitative and interpretive nature, making 

use of the field study with characteristics of a ethnographic research. Three instruments were 

used for data collection: a questionnaire answered by each participant, the notes from the 

observed and transcript classes and teaching material the teachers used during the classes. It 

was searched with those instruments to perform a data triangulation: a) modern theories of 

foreign language teaching; b) real practices (based on observations); c) teacher's speech 

(based on questionnaires). The research participants were two English language teaching in 

the first year of high school because of believing they are the most responsible for planning 

and controlling the classroom issues. To realize how the Intercultural Approach happened 

during classes, the observations focused on the student participation, the teacher-student 

interaction and student - teaching material interaction. The research results revealed that 

Intercultural Approaches still taking place in a very superficial way and it is something that 

needs to go further in the teachers training course. Believing that interculturality is not 

restricted to foreign language teaching, but also contributes to the formation of the student as 

a citizen, it is intended, from the results of this research, to promote actions that enable 

awareness of the teaching and learning professionals of English language about the 

importance of Intercultural Approaches. 
 

 

 

Keywords: Culture, English language, Interculturality. Teaching and learning 
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INTRODUÇÃO 

 

O aprendizado de uma língua estrangeira oferece ao aprendiz uma oportunidade de 

obter conhecimento sobre outros povos e outras culturas; dessa forma, ele adquire um 

posicionamento crítico sobre as diferenças culturais, ao mesmo tempo em que compreende e 

respeita tanto sua cultura quanto a dos outros. 

As motivações do aprendizado da Língua Inglesa (LI), além de oferecerem as 

vantagens que os conhecimentos que todas as outras oferecem ao serem aprendidas como 

segunda língua, alcançaram um status especial. Estudar a língua inglesa, por ser considerada 

uma língua internacional, já não significa apenas ter acesso à língua de um grupo de falantes 

que a têm como língua-mãe, é também uma oportunidade de adquirir crescimento pessoal e 

um conhecimento de mundo diferenciado.  

Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas de sucesso no ensino da LI são as que não 

só adotam perspectivas interculturais, como também propõem levantar a autoestima do aluno, 

fazendo com que ele se sinta envolvido com as aulas e motivado a aprender a língua. Com 

base nessa afirmativa, Scheyerl (2004, p. 137) assegura que “é preciso que os professores 

aprendam a levar os alunos a aprenderem tanto o que dizer em inglês como, principalmente, 

pensar por si próprios e expressarem esses pensamentos na nova língua”. 

Scheyerl (2004, p. 65) ainda afirma que “integrar o ensino de uma língua estrangeira à 

formação do indivíduo deve ser um dos objetivos da aula de língua estrangeira”, enquanto 

Brun (2004, p. 92) associa essa formação a uma Abordagem Intercultural (AI):  

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira implica a transformação da 

pessoa pelo contato entre suas línguas e culturas. Isto significa considerar 

não apenas o aspecto comunicativo da atividade linguística, mas também 

sua função de representação do mundo (simbolização). 

 

Além dos benefícios que a contextualização das aulas pela cultura traz à formação do 

aluno, ela coloca em prática o senso crítico dos professores e dos alunos diante de questões 

culturais. Em contrapartida, o professor que não exercita sua competência cultural crítica, 

acaba por promover uma supervalorização da cultura da língua-alvo, o que resulta em 

estereótipos culturais.  
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Justificativa 

 

Minha afinidade com o tema cultura e interculturalidade surgiu desde 2008, quando li 

o artigo do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima intitulado “Vozes da (Re)conquista: O papel 

da cultura no ensino da língua inglesa”, publicado em 2008. Além de o texto abordar questões 

sobre a conexão entre cultura e o ensino de LE, também questiona a respeito de qual cultura 

ensinar em se tratando de um idioma internacional.  

Até aquele momento tudo isso era novo, ou passava despercebido por mim. Uma frase 

desse artigo ficou em minha memória e despertou meu interesse em continuar lendo sobre o 

tema:  

 

Para que uma língua estrangeira seja realmente adquirida, é necessário que 

seus aprendizes desenvolvam a competência comunicativa intercultural, a 

fim de que possam lidar com essa comunidade global e descobrir maneiras 

de ver o mundo ao seu redor sob uma perspectiva intercultural (LIMA, 2008, 

p. 89).  

 

Minha experiência como professor de LI, há mais de 18 anos, me levou a refletir sobre 

minha própria prática e perceber quanto tempo levei para compreender a relevância da 

abordagem intercultural para a prática docente no ensino da LI. Desde 2007 sou professor no 

curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa de uma universidade pública do estado da 

Bahia e tenho tido a oportunidade de interagir com os professores de Língua Inglesa da região 

local, tanto os que já concluíram quanto os que ainda estão cursando para obter licenciatura na 

área. Isso foi decisivo para a escolha do objeto de estudo. 

Durante minhas atividades acadêmicas nessa universidade, além de professor, atuei 

como vice-diretor do departamento e coordenador do colegiado do citado curso. Essas 

atuações possibilitaram-me conhecer bem o projeto do curso e as ementas das disciplinas que 

compunham o seu fluxograma. Pude então perceber que as abordagens culturais encontradas 

nos componentes curriculares do curso não direcionavam para uma Abordagem Intercultural, 

nem durante o curso, nem visando à prática dos futuros licenciados. 

Meu interesse pelo tema, associado ao fato de eu ser professor do curso de Letras com 

habilitação em Inglês em que a maioria dos professores da região se formou, despertou em 

mim anseio em investigar se acontecem e como são abordadas as questões culturais nas aulas 

de LI da região local. Assim, surgiu o seguinte questionamento: como os professores de LI do 

Ensino médio no município de Guanambi- BA desenvolvem a competência intercultural nas 

aulas de inglês? 
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A escolha desta temática deu-se, também, pelo fato de, após muitas leituras e análises, 

acreditar que os resultados desta pesquisa poderão trazer contribuições para o ensino e 

aprendizagem da LI na região, uma vez que a interculturalidade não se limita ao ensino da 

LE, mas também contribui na formação do aluno como cidadão. Pensando nesta contribuição, 

Jorge (2009, p.164,165) apresenta diversas possibilidades que o valor educativo de uma 

língua pode oportunizar aos educandos e educandas:  

 

- refletir sobre a língua e a cultura materna; 

- aprender sobre a diversidade cultural que existe no mundo e no seu próprio 

país; 

- pensar no que significa ser jovem, criança, adulto em outras partes do 

mundo; 

- compreender as diferenças culturais como parte da riqueza da diversidade 

humanas; 

- conhecer a literatura de várias partes do mundo, assim como outras normas 

de expressão artística, etc. 

 

A universidade em que ensino é a única a oferecer o curso de Letras com Inglês na 

região; a outra mais próxima que oferece o mesmo curso tem seu campus a 270 km de 

distância. A preferência pela cidade de Guanambi como lócus se deu pelo fato de ser ela 

considerada uma cidade-polo da microrregião; dessa forma acredita-se que os resultados da 

pesquisa poderão refletir a realidade do ensino da LI em uma parte significante da região. 

Pretendo, a partir dos resultados da pesquisa, elaborar um plano de ação que 

conscientize o máximo possível de profissionais envolvidos no ensino da língua inglesa nas 

escolas públicas da região Alto Sertão Baiano sobre a relevância da AI, através de projetos de 

extensão na universidade e participação em eventos, além da possibilidade de oferecer 

sugestões de incrementos, ou alterações no projeto do curso de Letras ao qual pertenço.  

 

Objetivos da pesquisa 

 

De acordo com as reflexões supracitadas, o objetivo geral da pesquisa foi analisar de 

que forma a Abordagem Intercultural é desenvolvida no ensino da LI no primeiro ano do 

Ensino Médio de uma escola pública no município de Guanambi – BA. 

Os objetivos específicos que a pesquisa visou a atingir foram: Identificar como os 

professores de inglês como Língua Estrangeira (LE) do primeiro ano do Ensino Médio no 

município de Guanambi – BA desenvolvem a prática intercultural nas aulas que ministram; 

perceber as concepções de cultura e Abordagem Intercultural que esses professores de inglês 
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como LE possuem e de que maneira essas concepções são apresentadas no trabalho em sala 

de aula; analisar se o material didático usado pelo professor promove a interculturalidade; 

compreender qual cultura tem sido referência no ensino e aprendizagem da LI, ao mesmo 

tempo, a relação dos alunos e professores com a valorização da própria cultura. 

 

Questões norteadoras  

 

As questões que nortearam a pesquisa foram: 

1) Como os professores de inglês como LE do primeiro ano do Ensino Médio no 

município de Guanambi - BA desenvolvem a prática intercultural nas aulas de língua inglesa? 

2) Quais as concepções de cultura e AI que esses professores de inglês como Língua 

Estrangeira possuem e como essas concepções são apresentadas no trabalho em sala de aula? 

3) Como o material didático interfere para a prática intercultural dos participantes da 

pesquisa?  

3) Qual cultura tem sido referência no ensino e aprendizagem da LI e como se dá a 

valorização da própria cultura? 

 

Aspectos metodológicos 

 

Pelo fato da pesquisa apresentar uma análise e interpretação mais profunda da 

complexidade do comportamento humano, trata-se de uma investigação de cunho qualitativo 

e interpretativo, utilizando-se de dados coletados por meio da pesquisa de campo. O caminho 

construído na busca das respostas para este estudo apresenta características de uma pesquisa 

etnográfica. 

 

Organização da dissertação  

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além da introdução e 

considerações finais. Na introdução, descreve-se sobre o tema da pesquisa, a justificativa, os 

objetivos e as perguntas que nortearam este estudo.  

Nos três próximos capítulos, encontra-se o arcabouço teórico que serviu de base a 

investigação como um breve histórico das línguas internacionais; o ensino da Língua Inglesa 
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como língua internacional justifica a relevância de uma abordagem intercultural nas aulas de 

LI; assim como o tema cultura e identidade cultural que demonstra o quanto as aulas de língua 

inglesa podem ser úteis para os alunos compreenderem e moldarem sua identidade cultural. 

 No capítulo quarto, apresenta a metodologia e os procedimentos metodológicos da 

pesquisa e, no quinto capítulo, encontram-se as análises e discussão dos dados. Enfim, na 

última parte do texto da dissertação, estão as considerações finais.  
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1 A HISTÓRIA DAS LÍNGUAS INTERNACIONAIS 

____________________________________________________________________ 

  

Segundo Crystal2 (2003), uma língua se torna global, não tanto por causa do número 

de falantes que ela possui, mas sim pelo poder das pessoas que a falam. O autor afirma que 

existe uma ligação entre o domínio da língua e o poder econômico, cultural e tecnológico de 

seus falantes, pois, sem esse poder, nenhuma língua adquire status de Língua Internacional. 

Ainda segundo o autor, nenhuma língua tem existência independente, uma vez que todas 

dependem do cérebro, boca e olhos de seus usuários. À medida que os falantes se tornam 

bem-sucedidos no cenário internacional, a língua adquire o reconhecimento, e quando eles 

fraquejam, a língua perde seu status. 

As afirmações de Crystal (2003) ficam evidentes quando observamos o histórico de 

outras línguas que já tiveram o status de Língua Internacional. 

 

1.1 Francês, alemão e russo 3 

 

Durante o século XVII, a língua francesa tinha o status de língua internacional. Isso 

devido à força política e cultural que a França apresentava, principalmente durante o longo 

período do reinado de Luís XIV, no período de 1643 a 1715. A França permaneceu muito 

influente no século XVIII, contudo seu poder político sofreu uma queda por causa das guerras 

de Napoleão. Desde então, a França continuou a ser um país importante na Europa, mas não 

excepcional. 

 A língua francesa permaneceu com seu status de Língua Internacional e como veículo 

da diplomacia durante o século XIX e até um certo período do século XX. Quando o serviço 

postal internacional foi inaugurado, no século XIX, o francês se tornou a Língua Franca desse 

serviço, além de continuar sendo a língua da ciência. 

 A concorrência do status de língua internacional com o francês surgiu na Europa, 

primeiramente com o alemão. Após a unificação da Alemanha, sob a liderança prussiana e a 

Guerra Franco-Prussiana, no início dos anos 1870, a Alemanha dominou o cenário político 

por muitas décadas e o país avançou rapidamente no campo da tecnologia e da ciência, 

                                                 
2 Todas as citações em inglês foram traduzidas pelo autor. 

 
3 As informações nos subtópicos 2.1 e 2.2 foram obtidas no livro de referência:  

JANSON, Tore The History of Languages: an Introduction. Oxford: Oxford Press, 2012. 
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consequentemente, aprender alemão tornou-se um desejo tanto dos pequenos países vizinhos 

e outros grandes países da Europa, como também dos Estados Unidos. 

 Contudo, a Alemanha não permaneceu no topo por muito tempo a ponto de o alemão 

garantir seu status internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu toda 

sua influência política e a maioria de seu destaque na ciência e na tecnologia. Os vitoriosos da 

Segunda Guerra Mundial assumiram a posição, sendo eles os Estados Unidos e a União 

Soviética. 

 As línguas inglesa e russa, por serem as línguas das duas nações dominadoras, 

beneficiaram-se da situação. A língua russa se tornou a primeira a ser ensinada na educação 

básica de países que pertenciam à esfera de influência russa e tornou-se importante para a 

tecnologia e a ciência. Em torno de 1980, era possível acreditar que o mundo estava se 

dividindo em duas esferas linguísticas, uma usando o inglês e outra usando o russo como sua 

língua comum. 

 Porém, quando a União Soviética entrou em colapso, no ano de 1990, a Rússia perdeu 

sua posição internacional em uma velocidade surpreendente. Nos países da Europa Oriental e 

outras partes do mundo, onde o russo era a língua estrangeira, ela foi deixando de ser ensinada 

nas escolas e a Rússia ficou atrasada em tecnologia e ciência. Consequentemente, pesquisas 

importantes quase não são publicadas em russo desde então.   

 

1.2 A língua inglesa  

  

 A Grã-Bretanha se tornou o poder imperial mais bem sucedido no início do século 

XX. Ela exerceu o poder político na Índia, em parte da África, no Canadá, na Austrália, em 

vários centros comerciais na Ásia Oriental e em um grande número de lugares menores em 

outros continentes. Nesse período, a língua inglesa ainda não tinha o status que tem hoje, mas 

era considerada uma língua europeia importante.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a França foram enfraquecidas, a Grã-

Bretanha gastou muito de seus recursos e o período do império terminou. A liderança política 

e econômica foi assumida pelos Estados Unidos, um país de língua inglesa fora da Europa. 

 Os Estados Unidos assumiram a posição de liderança depois de 1945, não só pelo seu 

poder militar, mas também como consequência de sua forte economia, baseada nos progressos 

industriais e tecnológicos. Alguns destes foram importantes em termos de contatos 

internacionais, como as telecomunicações e a aviação. Podemos considerar que a língua 
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inglesa se tornou a língua internacional devido a três diferentes desenvolvimentos: primeiro, a 

língua alcançou muitas partes do mundo à medida que a Grã-Bretanha conquistava e mantinha 

seu império desde o século XVII até o início do século XX. Segundo, os Estados Unidos 

alcançaram a posição de líder em tecnologia, economia e políticas, permanecendo assim nos 

dias atuais. Terceiro, a língua inglesa, por diferentes razões, foi escolhida para ser a língua 

que atende às necessidades para o desenvolvimento internacional nas áreas da indústria, 

comunicação e outras na era da globalização. 

 Diante do exposto, percebe-se a estabilidade que a língua inglesa tem como língua 

internacional. Além dos três fatores apresentados em razão de ela ser considerada a língua de 

instrução, pelo menos na educação em nível avançado, os sistemas educacionais e as 

administrações oficiais não visualizam outro modelo como alternativa para mudança.  
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2 O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA COMO LÍNGUA INTERNACIONAL  

_________________________________________________________________________ 

 

 
Ensinar uma língua estrangeira é, antes de qualquer coisa, ensinar também 

sua realidade (LIMA, 2008, p. 89). 

 

O professor de LI, além de ensinar conteúdos linguísticos, ganhou a função de despertar 

nos alunos o senso crítico nos aspectos interculturais e, ao mesmo tempo, levá-los a refletir 

sobre seu papel de cidadãos, a compreender o outro e sua alteridade, como também 

conscientizá-los sobre a importância que essa língua tem para uma comunicação 

internacional. Isso implica que o professor precisará, também, ser reflexivo, crítico e apto a 

explorar o conteúdo a ministrar, de forma contextualizada e interativa.  Jorge (2009, p. 163), 

enfatiza que: 

 

O caráter educativo do ensino de uma LE está nas possibilidades que o aluno 

pode ter de se tornar mais consciente da diversidade que constitui o mundo. 

As múltiplas possibilidades de ser diferente, seja pela cultura, seja pelas 

identidades individuais, podem fazer com que o indivíduo se torne mais 

consciente de si próprio, em relação a seu contexto local e ao contexto 

global. 

 

Sobre essas múltiplas possibilidades de o aluno ser diferente e, ao mesmo tempo, 

consciente de si próprio, Kramsch (1998) afirma que, como indivíduo, o aluno merece o 

mesmo respeito e proteção dos direitos humanos dados a todos os indivíduos pelas leis sobre 

uma sociedade democrática; mas como membro de um grupo cultural ele merece direitos 

especiais e reconhecimento. 

Dessa forma, a abordagem intercultural nas aulas de LI se apresenta e precisa ser levada 

em consideração, uma vez que ela promove o (re)conhecimento e o respeito pelas diferenças 

interculturais presentes nos comportamentos sociolinguísticos, nas concepções e atitudes, bem 

como nos valores socioculturais acordados pelas sociedades das culturas em contato.  

 

2.1 O que muda no ensino da LI como Língua Internacional 

  

O ensino da língua inglesa até pouco tempo era excessivamente baseado na pronúncia e 

cultura americana ou britânica.  Aprender a língua inglesa seria expor-se a uma tentativa de 

imitar, ou tentar se passar por falante nativo durante uma conversação. Em alguns cursos de 

idiomas chegavam a divulgar que suas aulas eram ministradas por professores nativos da LI, e 
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mesmo a maioria dos professores não nativos sentia-se elitista. Os livros didáticos só traziam 

figuras e informações das principais cidades e personalidades dos países que representavam o 

imperialismo britânico. 

 Lima (2012, p.174) lembra que, não muito tempo atrás, acreditava-se que os alunos 

precisavam abraçar e internalizar o mundo da língua estrangeira, deixando para trás o seu 

próprio: 

 

Era considerado benéfico para os alunos de Inglês "americanizar-se" ou 

"britanizar-se”, na medida do possível, até o limite de parecer-se com um 

“falante nativo”, em uma espécie de imitação de sua visão de mundo, 

ideologia, valores culturais e desempenho linguístico. Alguns professores 

defendiam o ensino de imigração cultural de gestos, postura, gostos 

artísticos, hábitos alimentares, voz nasal e até mesmo como se vestir como 

um americano ou um inglês. 

 

Diante dessa crença de que para aprender a língua inglesa, a pessoa precisava 

espelhar-se nativo o inglês ou o americano, tornou-se inevitável ouvir a pergunta feita aos 

falantes sobre qual variante do inglês como língua estrangeira faziam uso. Ainda, segundo o 

autor, por trás da pergunta: seu inglês é americano ou britânico? Outras crenças estão 

implícitas baseadas em um conceito de linguística e hegemonia cultural: 

 

a) que estas duas variedades eram puras e não possuíam uma infinidade de 

variações, registos, etc.; b) que estas duas variedades eram mais corretas e 

elegantes do que outras e devem servir de modelo para a aprendizagem; c) 

que a imitação fonética seria capaz de replicar o desempenho da linguagem 

oral nativa, neutralizando a gênese do viés cultural que caracteriza a 

produção linguística; e d) que a alienação cultural resultante do processo - 

alguns alunos tentavam até mesmo imitar o timbre nasal de vogais do inglês 

americano - seria recompensado pela "dominação" da língua estrangeira. 

(LIMA, 2012, p. 174-175) 

 

Hoje esse cenário já está bem diferente. Com a globalização, a língua inglesa se tornou 

mais falada por não nativos que por falantes nativos. Dessa forma, ela diminuiu sua referência 

de território geográfico ou linguístico. A maioria dos cursos de idiomas já compreende que 

fatores como a formação do professor, sua didática de ensino e o fato de ele ter passado pelo 

processo de aprendizagem são mais positivos que o simples caso de ser falante nativo.  

Ao discutir a importância da LI, no contexto da globalização, considerando que ela 

pertence tanto ao falante que a tem como segunda língua, quanto ao que a tem como língua 

materna, Rajagopalan (2011, p. 65) afirma que “essa língua não tem pátria, nem está 

delimitada a uma região geográfica. É esse novo fenômeno linguístico que devemos nos 
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esforçar para ensinar e aprender, porque é dele que os aprendizes de hoje vão precisar no 

futuro bem próximo”. Tudo isso demonstra que o ensino baseado em metodologias no estilo 

gramática e tradução não dá conta de atender às exigências atuais que a globalização requer. 

Percebe-se, com essa afirmação, a necessidade de oferecer o ensino da língua inglesa em uma 

abordagem intercultural, de forma que o aluno reflita sobre sua cultura, assuma sua identidade 

cultural e, consequentemente, aprenda a respeitar a cultura alheia. 

 

O professor de línguas estrangeiras, quando ensina uma língua a um aluno, 
toca o ser humano na sua essência − tanto pela ação do verbo ensinar, 

provocar uma mudança, estabelecendo, portanto, uma relação com a 

capacidade de evoluir, como pelo objeto do verbo, que é a própria língua, 

estabelecendo aí uma relação com a fala. Mas, se lidar com a essência do ser 

humano é o aspecto fascinante da profissão há, no entanto, um preço a se 

pagar por essa prerrogativa, que é o longo e pesado investimento que precisa 

ser feito para formar um professor de línguas estrangeiras. Sem esse 

investimento não se obtém um profissional dentro do perfil que se deseja: 

reflexivo, crítico e comprometido com a educação (LEFFA, 2011, p. 2-3). 

 

 O professor da LI precisa estar ciente de que essa língua assumiu a função de ser o 

veículo de comunicação na atual globalização. De acordo com Kumaravadivelu (2008), a fase 

atual da globalização está mudando a paisagem do mundo em três modos distintos: está 

diminuindo a distância espacial e a distância temporal, ao mesmo tempo, as fronteiras estão 

desaparecendo. Leffa (2011, p. 20) recomenda que “para ser cidadão no mundo globalizado 

de hoje, ao qual todos pertencemos, precisamos conhecer pelo menos duas línguas 

estrangeiras, a do vizinho e uma internacional”. Esta língua definitivamente é a língua inglesa. 

De acordo com Lima (2008, p. 2): 

 

Estima-se que mais de um bilhão de pessoas no mundo falam a língua 

inglesa. Isso significa dizer que, para cada falante nativo dessa língua, 

existem, aproximadamente, quatro falantes não-nativos. As estimativas 

demonstram, ainda, que noventa por cento do que se disponibiliza na 

Internet hoje é feito em língua inglesa. 

 

 Crystal (2003) destaca que há 1,5 bilhão de falantes de LI, sendo que a minoria, 

329.140.00, seria de falantes de inglês como primeira língua ou língua materna; 430.614.500 

seriam falantes de inglês como segunda língua; e o restante, de falantes de inglês como língua 

estrangeira. 

 Diante desse aumento constante no número de falantes da LI em diferentes contextos, 

Pennycook (1994) aponta que as pesquisas sobre o uso da LI vêm se concentrando em duas 
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vertentes principais quanto aos seus aspectos estruturais: a necessidade de estabelecer um 

padrão para o inglês falado mundialmente, o que seria o World English, e as variedades de 

inglês que surgem por interferência da primeira língua do falante, Neste caso, destaca a 

necessidade de reconhecê-las como legítimas, aceitando, assim, a possibilidade do World 

Englishes. Ao se considerar os números apresentados por Lima (2008) e Crystal (2003) sobre 

a expansão do inglês (provavelmente esse número é muito maior devido ao período que já se 

passou desde que os autores publicaram os resultados da pesquisa), percebe-se a relevância 

destas vertentes para a compreensão e, até mesmo, para o ensino da LI como Língua 

Internacional. 

 Sobre as vertentes da LI, Rajagopalan (2011, p. 65) afirma:  

 

A língua inglesa hoje é uma língua proteiforme. O que “rola” no mundo 

afora hoje em dia é algo que costumo chamar de “World English”. Onde 

falares e sotaques diferentes (que alguns chamam de “World Englishes”, no 

plural) convivem e, por vezes, se digladiam entre si. 

 

 Rajagopalan (2009, p. 42) defende que a língua inglesa deve ser aprendida e ensinada 

para ser usada com falantes de diferentes culturas e não apenas com os nativos dela. “Essa 

língua, ou melhor, esse ‘fenômeno linguístico’, na verdade, pertence a todos aqueles que dela 

fazem algum uso no seu dia a dia, por mais limitado que ele seja”. Quanto aos nativos, o autor 

deixa claro que percebem a LI como sempre usaram, o que muda é a visão que todos devem 

ter dela na comunicação além das fronteiras de seus países: “[...] devo frisar que o ‘World 

English’ não exclui ninguém, muito menos aqueles que se acham seus únicos donos. Dessa 

forma, o World English não é outro nome para o inglês como Língua Internacional (ILI)” 

(RAJAGOPALAN, 2009, p. 42). 

 Percebe-se por meio dos argumentos dos autores que existem vários termos para 

definir a LI diante de seu uso e seus falantes: World English, Global English, International 

English, língua franca, English as an international Language (EIL), English as a foreign 

language (EFL), English as a second language (ESL).  

 Quanto às terminologias, o termo World English já foi bem citado por Rajagopalan 

para se referir à língua inglesa como Língua Internacional.  Global English é um termo 

apresentado por Crystal (2003, p. 03). Segundo este autor, uma língua pode ser considerada 

genuinamente global quando ela desenvolve um papel especial que é reconhecido em todos os 

países onde a língua não é usada apenas como língua-mãe. O termo Lingua Franca é uma 

expressão latina e é mais comumente usado por grupo multilíngue de pessoas que a usam para 



24 

 

comunicarem-se. A diferença entre EFL e ESL encontra-se no contexto em que a língua é 

usada ou aprendida. EFL, inglês como língua estrangeira, é quando a língua é usada em países 

em que a língua inglesa não é oficial, como no Brasil, por exemplo. ESL, inglês como 

segunda língua, é quando o falante tem uma língua-mãe que não é o inglês e vive em um 

ambiente em que a LI é usada oficialmente, por exemplo, a LI para um brasileiro que vai 

aprender inglês em Londres. 

Pelas definições supracitadas, decidimos usar o termo Língua Internacional, assim o 

diálogo com a questão cultural fica mais compreensível, uma vez que o foco principal da 

pesquisa é analisar as implicações culturais e pedagógicas nas aulas de língua inglesa para 

uma abordagem intercultural, embora reconheçamos que o termo corrente para o ensino da LI 

nas escolas públicas brasileiras ainda seja o EFL, ou seja, o inglês como língua estrangeira. 
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3 INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

________________________________________________________________________ 

 

3.1 Aspectos culturais  

 

 Ao fazermos aquisição4 de uma segunda língua, consequentemente, aprendemos 

também uma nova cultura, redefinimos nossa identidade e podemos, da mesma forma, 

interferir na identidade e na cultura daqueles com quem interagimos. Não adquirimos uma 

nova identidade cultural, como se fosse possível alternar entre elas, mas sim alteramos a 

existente. Rajagopalan (2003, p. 69) esclarece essas alterações: “as línguas são a própria 

expressão das identidades de quem delas se apropria. Logo, quem transita entre diversos 

idiomas está redefinindo sua própria identidade”. A definição de cultura apresentada por 

Freire (1979, p.16) também esclarece bem essa transformação: “Cultura é tudo o que é criado 

pelo homem. Tanto uma poesia como uma frase de saudação. A cultura consiste em recriar e 

não em repetir. O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência capaz de captar o mundo 

e transformá-lo”. Ainda sobre a apropriação e interação, Kramsch (1998, p. 127) define 

cultura como “uma comunidade discursiva que partilha uma história e espaços sociais em 

comum, e um sistema de padrões para perceber, crer, avaliar e atuar”. Muito semelhante, 

porém mais abrangente, é a definição de cultura apresentada por Morin (2002, p. 56): 

 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, 

proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos que se transmite de 

geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da 

sociedade e mantém a complexidade psicológica e social.  

  

Mead (1973 apud LIMA, 2009) propõe uma distinção do termo cultura por meio de sua 

grafia, ou seja, cultura com C maiúsculo e cultura com c minúsculo. A primeira, também 

conhecida como feito heroico, refere-se à civilização de um povo e inclui sua história, 

geografia, literatura, arte, música, etc. A segunda, comumente chamada de cultura do 

comportamento, tem a ver com as crenças e percepções de um povo. Assim, Lima (2008, p. 6). 

nos oferece uma definição de cultura em consonância com todas as definições expostas: 

 

Portanto, de um modo geral, entende-se cultura como um conjunto de 

padrões compartilhados de comportamentos e interações, construtos 

cognitivos, e compreensão afetiva que são adquiridos por meio de um 

                                                 
4 O s termos aquisição e aprendizagem, neste texto, estão sendo tratados como sinônimos. 
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processo de socialização. Esses padrões compartilhados identificam os 

membros de determinado grupo social enquanto que, ao mesmo tempo, os 

distinguem de outros. 

 

Percebe-se, nas definições expostas acima, que, de alguma forma, todas remetem à 

socialização ou à discursividade de um povo, ou seja, demonstram que a manifestação cultural 

está fortemente ligada à linguagem. Brown (1980, p. 128), ao definir cultura, deixa claro o 

valor da língua para a expressão cultural de um povo: “cultura é algo que está profundamente 

enraizado em cada fibra de uma pessoa, mas língua – o meio de comunicação usado pelos 

membros de uma certa cultura – é a sua expressão mais visível e disponível”. 

Em outra definição de cultura, Brown (1980, p. 128) deixa claro que a manifestação 

cultural se dá diante de um processo de socialização: “A cultura é o contexto no qual nós 

existimos, pensamos e nos relacionamos com os outros. [...] é o ‘aderente’ que une um grupo”. 

Dessa forma, o sujeito, ao falar ou escrever, deixa em seu texto marcas profundas de sua 

sociedade, do seu núcleo familiar, de suas experiências, além de pressuposições sobre o que o 

interlocutor gostaria ou não de ouvir ou ler, tendo em vista também seu contexto social. Esse 

sujeito é o grande responsável pelo que diz em suas relações sociais e históricas com outros 

sujeitos também responsáveis, formadores, mediadores e extremamente dependentes da 

sociedade em que vivem.  

Lima (2012, p. 81), em forma de analogia, define a relação da língua com a cultura: “a 

língua é a camada externa de uma cultura e se constitui como um instrumento de dinamismo e 

intercâmbio cultural”. Ao fornecerem uma visão a respeito da intersecção da língua e da 

cultura para o ensino da língua estrangeira, Klein e Cohen (2005) levantam uma questão a 

que, segundo eles, todos os estudiosos do assunto terão que responder: a língua reflete ou é 

ela que molda a visão de mundo cultural do sujeito? Segundo os autores, saber se a língua 

influencia o pensamento, ou se o pensamento influencia a língua, tem uma relevância prática 

para os professores de língua em sala de aula. Os autores enfatizam que existem estudiosos 

que defendem ambas as alternativas. Os que acreditam que a língua reflete a cultura dizem 

que, ao usar uma língua estrangeira, é necessário compreender os valores por trás da língua. 

Como exemplo eles citam uma aula que adota uma abordagem comunicativa. Neste caso, o 

professor precisa orientar os alunos sobre o grau de formalidade em uma determinada 

situação.  

Os que acreditam que a língua cria categoria cultural defendem que a língua funciona 

como um sistema de filtragem e pode até, ao invés de ajudar, dificultar a compreensão dos 

conceitos que estão fora do contexto cultural dos alunos. Ainda há os que defendem que a 
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língua molda a visão de mundo cultural. Segundo os autores, muitos professores e estudiosos 

de língua acreditam que as normas culturais podem descrever a forma como a língua deva ser 

usada, mesmo em situações rotineiras, como agradecer, desculpar e pedir algo, ou seja, essas 

ações diferem na rotina cultural de diferentes povos: 

 

É a cultura, e não a língua, que define quem dirige-se a quem (a questão das 

hierarquias socioculturais), qual o código / o registro / a gramática / os 

vocabulários da língua devem ser usados em cada situação cultural, quando 

não falar, o que pode e o que não pode ser falado: os gestos, o tom e volume 

da voz em cada palavra, e o ritmo que acompanha o discurso (LIMA, 2012, 

p. 178).  

 

 

Ainda segundo o autor, “sem o controle desses códigos culturais, a comunicação 

linguística fica difícil de processar-se de forma eficiente” (LIMA, 2012, p. 178). Desta forma, 

os aspectos cultuais se apresentam importantes nas aulas de inglês, independentemente se a 

língua reflete ou é ela que molda a visão de mundo cultural do sujeito. 

 

3.2 Identidade cultural no ensino-aprendizado de LE 

  

 A aquisição de uma língua, seja ela materna ou estrangeira, é constituída por três 

pilares fundamentais: linguagem, identidade e cultura. A definição de cada um desses pilares 

depende da perspectiva teórica adotada e da área de pesquisa na qual o pesquisador atua 

(DUARTE et al., 2011). Ainda de acordo com os autores, em uma visão bakhtiniana, tanto os 

indivíduos quanto a linguagem são constituídos na relação interlocutiva, e a determinação de 

sentidos nas práticas discursivas se realiza nesse contexto de interação. 

 Segundo Hall (2006), a globalização está provocando um descentramento do sujeito na 

contemporaneidade. Para o autor, o sujeito assume identidades diferentes, em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Ainda de acordo 

com o autor, dentro de nós há identidades contraditórias empurrando em diferentes direções, 

de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. A identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia.  

 Ao se considerar que a identidade muda, de acordo com a forma em que o sujeito é 

interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser adquirida ou 

perdida. Segundo Hall (2006), não se pode pensar na identidade como uma coisa acabada, 

deveríamos falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. 
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 Ao tratar sobre cultura, Weaver (1998, apud DUARTE et al., 2011) propõe uma 

analogia: compara o conhecimento cultural a um iceberg. Segundo o autor, esse iceberg 

cultural mostra que a maior parte de nosso conhecimento culturalmente modelado é invisível 

e aplicado em nossas interações de uma maneira mais subconsciente. Na parte visível do 

icerberg – a parte menor, que é possível ver, ouvir, tocar - estão presentes o aprendizado 

explícito, a consciência e o conhecimento objetivo. Nessa área, existe uma maior facilidade 

para a ocorrência de mudanças. Na parte invisível do mesmo iceberg – consideravelmente 

maior do que a externa, concentram-se o aprendizado implícito, a inconsciência e o 

conhecimento subjetivo. Nessa parte submersa, estão as crenças, os valores, os padrões do 

pensamento e os mitos, por isso as mudanças ocorrem mais dificilmente. Nesse processo de 

modelagem do conhecimento cultural, a linguagem exerce um papel fundamental, visto que é 

produtora da realidade e interfere tanto na parte visível do iceberg quanto na parte invisível.  

A competência intercultural, diante do exposto sobre a formação da identidade e os 

conceitos da diferença, requer o (re)conhecimento e o respeito pelas diversidades 

interculturais presentes nos comportamentos sociolinguísticos, nas concepções e atitudes, bem 

como nos valores socioculturais acordados pelas sociedades das culturas em contato.  

 

3.3 Interculturalidade 

 

 Segundo Kramsch (1998), o termo "cross-cultural" ou intercultural geralmente refere-

se ao encontro de duas culturas ou duas línguas para além das fronteiras políticas sobre os 

Estados-nação. Esse conceito é o mais usado como referência quando tratamos do ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, contudo a autora mostra que o termo tem sentido 

bem mais amplo: 

 

O termo intercultural pode também referir-se à comunicação entre pessoas 

de diferentes culturas étnicas, sociais e de gênero dentro dos limites de uma 

mesma língua nacional. Ambos os termos são usados para caracterizar 

comunicação, a dizer, entre sino-americanos e afro-americanos, entre classe 

trabalhadora e as pessoas de classe superior, entre gays e heterossexuais, 

entre homens e mulheres, a comunicação intercultural refere-se ao diálogo 

entre as culturas minoritárias e a dominante, e está associada questão de 

bilinguismo e biculturalismo (KRAMSCH, 1998, p. 82). 
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A definição oferecida por Kramsch (1998), além de ampliar a compreensão daquilo a 

que se refere o termo interculturalidade, facilita o discernimento entre ele e o termo 

multiculturalidade. Segundo a autora, 

 
O termo multicultural é mais frequentemente usado de duas maneiras. Em 

um sentido social, ele indica a coexistência de pessoas de muitas origens e 

etnias diferentes, como em 'sociedades multiculturais’. Em um sentido 

individual, caracteriza as pessoas que pertencem a várias comunidades 

discursivas, e que, portanto, têm os recursos linguísticos e estratégias sociais 

para afiliar-se e identificar-se com muitas culturas diferentes e formas de uso 

da linguagem. A identidade cultural dos indivíduos multiculturais não é a de 

vários falantes nativos, mas sim, ela é feita de multiplicidade de papéis 

sociais ou ‘posições de sujeito’ que ocupam seletivamente, dependendo do 

contexto interacional em que eles se encontram no momento ((KRAMSCH 

1998, p. 82). 

 

O multiculturalismo, segundo Hall (2003, p.52), “não é uma única doutrina, não 

caracteriza uma estratégia política e não representa um estado de coisas já alcançado”. O 

multiculturalismo “descreve uma série de processos e estratégias políticas sempre inacabadas. 

Assim como há distintas sociedades multiculturais, assim também há ‘multiculturalismos’ 

bastante diversos”. Ainda segundo o autor, 

 
Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e 

os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na 

qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida 

em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade 

“original”. Em contrapartida, o termo “multiculturalismo” é substantivo. 

Refere-se às estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar 

problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades 

multiculturais (HALL, 2003, p. 52). 

 

 

Baseado na definição de Hall, Damázio (2008) conclui que o multiculturalismo visa a 

interpretar aquilo que entendemos por sociedade multicultural e, ao mesmo tempo, dizer o que 

devemos fazer, de um ponto de vista político, em relação a ela. A sociedade multicultural é 

um conceito descritivo, já o multiculturalismo é um modelo normativo. 

Ainda segundo Damázio (2008), a noção de interculturalidade, por diferentes razões, 

foi identificada com multiculturalidade, entretanto, as posições teóricas atuais na América 

Latina permitem uma distinção entre ambas. A interculturalidade, diferentemente da 

multiculturalidade, não é simplesmente duas culturas que se mesclam ou que se integram. A 

interculturalidade alude a um tipo de sociedade em que as comunidades étnicas, os grupos 

sociais se reconhecem em suas diferenças e buscam uma mútua compreensão e valorização. O 
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prefixo “inter” expressaria uma interação positiva que concretamente se propaga na busca da 

supressão das barreiras entre os povos, as comunidades étnicas e os grupos humanos. 

Pelas definições expostas, percebe-se que a abordagem intercultural parece ser mais 

necessária e comprometida com a busca de alternativas e práticas de convivência entre 

culturas. Supera o horizonte da tolerância e das diferenças culturais, visa à transformação das 

culturas por processos de interação, ocupa, assim, o vazio deixado pelo multiculturalismo.  

 Segundo o interculturalista Bennett (2011), a Comunicação Intercultural é uma 

evolução da Teoria da Comunicação para um contexto mais global. O autor defende que as 

pessoas precisam primeiramente entender a si, aprender a dar significado a suas formas de 

comunicação, para poder criar significados que façam sentido para todos.  

 Bennett (2011) enfatiza que, na visão dos interculturalistas, existem três aspectos da 

identidade cultural. O primeiro é aquele em que a pessoa se enxerga, acima de tudo, como 

possuindo tanto uma identidade cultural quanto uma identidade individual. O segundo é um 

nível de análise mais social: nossa identidade cultural é formada pela interação com outras 

pessoas, e parte de nossa visão de mundo está ligada às nossas crenças e aos valores que nos 

foram impostos a partir de nossa vivência em uma sociedade, em um grupo coletivo. Por fim, 

ele defende que é preciso pensar na identidade cultural das duas formas: saber da existência 

de uma identidade nacional, mas também conscientizar-se de que existem claras divisões 

regionais e identidades locais associadas às regiões em que as pessoas vivem. Dessa forma, o 

autor adverte que as identidades regionais e a nacional não se sobrepõem nem se anulam, 

porém elas contribuem para construir sua visão de mundo e definir seus padrões 

comportamentais. 

 Segundo Bennett (2011), quando sabemos como se dá a interação entre as diferentes 

identidades culturais dos povos, percebemos a relevância dos estudos interculturais. O autor 

afirma que, no primeiro contato, há sempre tensão entre duas pessoas de culturas diferentes. 

Consequentemente, negamos a existência da diferença, ou queremos convertê-la ou eliminá-

la. Após isso, porém, há a aceitação da diferença e o reconhecimento dela. Com isso, há 

espaço para uma adaptação entre essas duas pessoas e para a integração. De acordo com o 

autor, cada vez mais está sendo usado na área o termo “terceira cultura” para definir essa 

interação.  

 

Eu estou tentando me adaptar a você, você está tentando se adaptar a mim, 

mas nem eu quero ou posso me tornar você e nem você quer ou pode se 

transformar em mim. Apesar disso, ambos tentamos entender o mundo um 

do outro, e isso gera um espaço em comum entre nós, que não diz respeito 
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nem à minha cultura e visão de mundo e nem à sua. Isso, esse espaço, está 

sendo chamado de “terceira cultura”. Mas não se deve esquecer que isso é 

apenas um conceito dinâmico, portanto não existe, por exemplo, um país 

com uma terceira cultura; é algo gerado pela tentativa de adaptação entre 

pessoas (BENNETT, 2011, p. 1). 

 

 

 Essas reações durante o contato entre pessoas de culturas diferentes acontecem de 

forma generalizada e em qualquer ambiente, dessa forma percebe-se a necessidade de instruir 

o cidadão para situações diversas, para que seu comportamento seja adequado ao contexto. A 

respeito da educação formal e da possibilidade de mudança no comportamento devido à 

exposição, Bennett (2011, p. 1) mostra como esta transformação se constrói: 

 

Bom, podemos falar de um ponto de vista mais filosófico, e esse ponto de 

vista é que as pessoas podem mudar. Pegue, por exemplo, o homem das 

cavernas. Somos tão diferentes deles! E a nossa diferença para eles foi 

construída por atos conscientes de educação: nós ensinamos nossos filhos a 

fazer aquilo que achamos correto, criamos leis baseados no que acreditamos 

ser melhor para nossa sociedade.... Por mais que o ser humano em si não seja 

modificável, seu comportamento o é. 

 

 

 Com esse argumento, conclui-se, precisamos nos afastar da tendência de nosso 

comportamento natural; segundo o autor, precisamos chegar a um ponto em que haja 

igualdade entre todos e entre diferentes sociedades, um ponto em que pelo menos o respeito 

seja a base das relações sociais: 

 
O que acontece é que nosso comportamento natural, desde sempre, tem sido 

o de evitar as diferenças, e isso, infelizmente, pode ser traçado de volta até o 

mesmo homem das cavernas. Quando nos deparamos com o diferente, 

tentamos evitá-lo. Em um primeiro momento, tentamos até convertê-lo para 

que seja igual ao nosso ponto de vista, e aí acreditamos que está tudo bem. 

Basicamente, queremos que todas as pessoas no mundo sejam como nós, 

porque, afinal de contas, achamos que nosso ponto de vista é o correto. 

Infelizmente, porém, se essa conversão falha, a história mostra que o ser 

humano parte para a saída mais simples, que é eliminar o povo culturalmente 

diferente - e frequentemente isso acontece das maneiras mais horrendas 

(BENNETT, 2011, p. 1). 

 

Esses argumentos e conceitos apresentados por Kramsch (1998) e Bennett (2011) 

mostram o quanto é relevante a alteridade nas relações sociais. A língua inglesa, como 

disciplina escolar, tem esse dever e, ao mesmo tempo, um privilégio, o de abordar estas 

questões.  
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3.4 O ensino da LI em uma abordagem intercultural 

 

Ensinar a língua inglesa com foco nas questões culturais envolve mais que 

simplesmente transmitir informação sobre países diferentes; falar de cultura requer compilar 

atividades para desenvolver a competência comunicativa intercultural dos alunos. Segundo 

Lima (2008, p. 3), “é necessário que os aprendizes desenvolvam a competência comunicativa 

intercultural, a fim de que possam lidar com essa comunidade global e descobrir maneiras de 

ver o mundo ao seu redor sob uma perspectiva intercultural”. De forma bem sucinta, Oliveira 

(2012) recomenda que o professor deva ensinar para, sobre e com cultura. Contudo, a autora 

enfatiza que adotar uma abordagem intercultural não significa, necessariamente, usar uma 

metodologia diferente nas aulas, como também não significa trabalhar mais uma habilidade 

além das quatro, que são: ouvir, falar, ler e escrever. Nesta mesma perspectiva, França e 

Santos explicam que pensar na cultura como uma habilidade a mais é algo que deve ser 

evitado: 

 

Considerar a cultura como uma “quinta” habilidade no ensino de LE 

pressupõe separar a língua das quatro principais habilidades, ou seja, 

significa ensinar cultura de forma separada, negando a relação da 

interdependência que existe entre língua e cultura em cada uma de suas 

formas e demonstrações, o que acreditamos que deva ser evitado (FRANÇA; 

SANTOS, 2008, p. 84). 

 

Siqueira (2012) lembra que o ensino da cultura tem se limitado a itens como comida, 

festas, folclore da vida diária e estatísticas. Além do fato de ficar explícito que o ensino da 

cultura da língua-alvo prevalece nas aulas de inglês, não há dúvida de que, consequentemente, 

ocorre uma desvalorização da cultura do aluno, enquanto o ideal seria o professor facilitar ao 

aluno a compreensão da cultura alheia, partindo da cultura dele mesmo, conforme Lima (2009, 

p. 183) recomenda: 

 

Na verdade, ao invés de se concentrar no ensino de fatos sobre determinado 

país de fala inglesa, talvez fosse aconselhável adotar uma estratégia mais 

interpretativa, na qual fosse dada ênfase à compreensão intercultural, por 

meio de comparação e contraste da cultura do aprendiz com a cultura da 

língua-alvo.  

 

 Ainda sobre a importância da abordagem intercultural nas aulas de inglês, Lima (2009, 

p. 184) alerta que “ensinar uma língua estrangeira, portanto, não se resume a traduzir palavras 



33 

 

e aplicar regras de uma língua para outra”. O professor precisa preparar seus alunos para 

situações do uso da língua. O autor argumenta também que [...] “esse tipo de aprendiz está 

sujeito a passar por situações sociais constrangedoras, bem como constranger outras pessoas” 

(2009, p. 184). Nessa mesma linha de raciocínio, Rajagopalan sugere como o professor deva 

transitar entre os diferentes aspectos culturais a serem apresentados em sala de aula: 

 

Cabe ao professor do World English expor seus alunos a um grande número 

de variedades de ritmos e sotaques, pouco se importando se eles são 

“nativos” ou não. Outro cuidado que o professor deve ter, desde o princípio,é 

o de desvincular a língua da cultura desse ou daquele país, posto que o 

World English é eminentemente transnacional e reflete  diversas culturas ao 

redor do mundo – ou melhor, um potpourri de  diferentes culturas 

(RAJAGOPALAN, 2009, p. 46). 

 

 Mesmo sabendo que o conveniente é expor os alunos a uma variedade de ritmos e 

sotaques, sabemos que não é fácil apresentar essas diversidades sugeridas pelo autor; além do 

fato de o livro didático ainda ser o principal norteador na preparação das aulas de LI, 

permanece a dúvida: Qual variedade a ser prestigiada? Rajagopalan (2009, p. 45) responde: 

 

“Nenhuma” ou, o que dá na mesma: “Todas”. Explico. Como professores de 

inglês, é nosso dever preparar nossos alunos para serem cidadãos do mundo 

novo que se descortina diante dos nossos olhos e sobre o qual temos apenas 

uma ideia ainda muito vaga. Para atuar nesse admirável novo mundo, os 

nossos alunos têm de aprender a lidar com todas as formas de falar inglês. 

 

Ou seja, “Aprender inglês deve empoderar os aprendizes, e não torná-los submissos a 

determinada forma de imperialismo linguístico. É por isso que não podemos deixar de 

considerar o valor educativo de uma língua” (JORGE, 2009, p. 164). O professor precisa estar 

atento para não deixar de trabalhar aspectos culturais, mas, ao mesmo tempo, deve ter o 

cuidado para não exaltar tanto a cultura do falante da língua-alvo a ser ensinada. Segundo 

Siqueira (2008), o professor participa de um jogo ideológico do qual ao mesmo tempo 

participa como jogador e árbitro; dessa maneira, se ele não exercita seu pensamento cultural 

crítico, consequentemente,  

 
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. Isto é, atribui-se ao professor 

a atitude de reforçar o discurso de que existem culturas superiores, mais 

nobres, assim como a responsabilidade de não proporcionar ao seu aluno a 

oportunidade de este enxergar que culturas não são melhores ou piores que 
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outras, mas diferentes. Se geral ou localizada, pouco importa; é preciso lutar 

para mudar tal atitude (SIQUEIRA, 2008, p. 09). 

 

Percebe-se, em vista disso, que não é possível o professor de LI acomodar-se na rotina 

de apenas ensinar conteúdos, muitas vezes, obedecendo à sequência apresentada pelo livro 

didático sem refletir na sua prática de ensino. Se o professor não busca ter consciência de seu 

papel como educador, ele se torna um profissional que aceita tudo o que já está 

preestabelecido socialmente. Sobre essa falta de senso crítico do professor, Tosta (2004, 

p.112) enfatiza as consequências: 

 

A falta de compreensão crítica do professor pode gerar consequências 

negativas. Tomemos o caso dos professores de inglês como língua 

estrangeira no Brasil. Em muitas aulas em cursos de inglês e até em 

programas de letras em universidades, a cultura estrangeira é apenas 

apresentada e não discutida seriamente. Além disso, com a intenção de 

motivar o aluno, às vezes o professor acaba super-valorizando-a; em muitos 

casos, até em detrimento da cultura local. 

 

O professor que não exercita sua competência cultural crítica acaba por promover uma 

supervalorização da cultura alheia diante da própria do aluno, do que resultam estereótipos 

culturais e, consequentemente, cria-se uma aculturação às avessas.  

Considerando a LI como uma língua internacional, percebe-se a necessidade de se 

adotar uma abordagem intercultural no ensino dessa língua nas escolas. Não se trata de 

abordar questões culturais apenas para enriquecer a metodologia adotada ou dinamizar as 

aulas, mas sim de considerá-las como um instrumento que leve os alunos a compreenderem e 

construírem sua identidade cultural. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de Língua 

Estrangeira consideram os valores culturais o principal objetivo educacional da aprendizagem 

de uma LE, conforme atesta a citação abaixo:  

 

 O distanciamento proporcionado pelo envolvimento do aluno no uso de 

uma língua diferente o ajuda a aumentar sua autopercepção como ser 

humano e cidadão. Ao entender o outro e sua alteridade, pela aprendizagem 

de uma língua estrangeira, ele aprende mais sobre si mesmo e sobre um 

mundo plural, marcado por valores culturais diferentes e maneiras diversas 

de organização política e social (BRASIL, 1999, p. 19) 

 

A definição de abordagem intercultural oferecida por Santos (2004, p. 154) enfatiza sua 

relevância para o ensino da LE:  
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[...] ação integradora capaz de suscitar comportamentos e atitudes 

comprometidas com princípios orientados para o respeito ao outro, às 

diferenças, à diversidade cultural que caracteriza todo o processo de 

ensino/aprendizagem de línguas, seja ele de línguas ou de qualquer outro 

conteúdo escolar. É o esforço para a promoção da interação, da integração e 

cooperação entre os indivíduos de diferentes mundos culturais. É o esforço 

para se partilhar as experiências, antigas e novas, de modo a construir novos 

significados.  

 

 As definições e argumentações expostas mostram que o ensino de conteúdos 

linguísticos continua sendo importante, visto que, para se aprender uma língua, é necessário 

compreender sua estrutura, todavia, o que se propõe é que esse aprendizado tenha uma 

dinâmica com mais interação entre o conteúdo e seu contexto social. 

 

3.4.1 Professor crítico 

 

Kramsch (1998), em seu artigo “From practise to theory and back again”, relata uma 

experiência cultural em sala de aula de alemão que a motivou a pesquisar mais profundamente 

o assunto. Ela estava discutindo com seus 15 alunos da graduação um conto que os mesmos 

haviam lido no dia anterior à aula. O conto falava de um garoto de 6 anos chamado Ender, 

filho de turcos, nascido e criado na Alemanha. Ender é esnobado por seu melhor amigo, que 

não quer mais brincar com ele porque, para seu melhor amigo, Ender não é um cidadão 

alemão, mas sim um estrangeiro.  

Segundo Kramsch (1998), durante as questões que ela fez como pré-leitura, ela 

percebeu que os alunos interagiram conforme ela esperava quando preparou a aula. Contudo, 

quando ela começou a indagar os alunos sobre o que é ser um estrangeiro, percebeu um 

silêncio por parte deles, ou uma participação mais tímida em comparação com a primeira 

atividade realizada.  

De volta para casa, a professora repetiu a cena da aula em sua cabeça, pensando e 

examinando-a detalhadamente. Depois perguntou aos outros professores se isso já havia 

acontecido com eles; o que eles achavam; o que pode ter saído errado. Depois falou também 

com alguns alunos de sua confiança para saber o que eles achavam até coletar uma gama de 

possíveis interpretações. 

A professora descobriu que se tratava de uma questão cultural. Os alunos eram 

americanos e, diferentemente dos alemães, eles não se preocupam em diferenciar quem é 

estrangeiro ou nativo quando mora no mesmo país. Alguns chegaram a dizer que não é 
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politicamente correto falar sobre estrangeiros, ou mesmo identificar alguém como um 

estrangeiro, que é quase um insulto, razão pela qual, estudantes estrangeiros nos EUA são 

chamados alunos 'internacionais'. Outros alunos disseram que provavelmente os colegas não 

entenderam o fato de Ender ser nascido e criado na Alemanha e não ser um cidadão alemão. 

Kramsch (1998) percebeu que o termo estrangeiro tem conotações diferentes para um 

alemão e um americano. Dessa forma, a compreensão e o interesse pelo conto tormam-se 

diferentes entre eles. 

Posteriormente, a professora retomou o tema em uma abordagem diferente que, 

considera as diferenças culturais diante do tema exposto. 

A situação exposta por Kramsch(1998) demonstra que o professor de língua 

estrangeira precisa ser crítco e provocativo. As oportunidades de abordar a interculturalidade 

não são tão explicitas, surge da análise e provocação do professor.   
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4 METODOLOGIA 

_________________________________________________________________________ 

 

 

O propósito desta pesquisa foi analisar a abordagem intercultural no ensino da língua 

inglesa em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública. Buscou ao 

mesmo tempo: identificar como os professores de língua inglesa desenvolvem a prática 

intercultural em suas aulas; perceber as concepções de cultura e abordagem intercultural que 

eles possuem; analisar se o material didático usado pelo professor promove a 

interculturalidade nas aulas; compreender qual cultura tem sido referência no ensino e 

aprendizagem da LI, ao mesmo tempo, a relação dos alunos e professores com a valorização 

da própria cultura. Sendo assim, optei por uma investigação de cunho qualitativo e 

interpretativo, utilizando-se de dados coletados por meio da pesquisa de campo.  

Durante a execução da pesquisa, percebi a necessidade de analisar também o material 

didático usado pelos participantes, uma vez que a escolha do mesmo e seu uso poderiam 

contribuir para os resultados da pesquisa.  

A coleta de dados foi planejada a partir dos objetivos da pesquisa e os instrumentos 

para a coleta de dados selecionados previamente. Gil (2007, p. 53) afirma que “o 

planejamento do estudo de campo apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer 

mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo da pesquisa”. Já a escolha pelo 

método qualitativo se justifica porque o mesmo preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 

mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, etc.”. 

(MARCONI; LAKATOS, 2006, p.269). 

Pela abordagem de pesquisa adotada, nesta seção, serão apresentados o caráter 

etnográfico da pesquisa, a descrição dos instrumentos de coleta, os procedimentos 

metodológicos utilizados, o contexto e participantes da pesquisa - a escola, a escolha das 

turmas e os professores. 

  

4.1 O caráter etnográfico da pesquisa 

 

O caminho construído na busca das respostas para este estudo apresenta características 

de uma pesquisa etnográfica. Segundo Watson e Gegeo (1988 apud REES; MELLO, 2011), 
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uma das características da pesquisa etnográfica é a sua natureza exploratória. Diferentemente 

do paradigma positivista, que opera com categorias preestabelecidas para a verificação de 

hipóteses, a pesquisa de base etnográfica é calcada em dados a partir de um referencial teórico 

que direciona a atenção do pesquisador para certos aspectos das situações e do contexto que 

podem servir de evidências para responder às perguntas de pesquisa levantadas no início do 

estudo e desenvolvidas no campo de pesquisa. 

Ao definir os passos de uma pesquisa etnográfica, Rees e Mello (2011) recomendam 

que, na primeira fase, o pesquisador trace as linhas gerais do estudo e formule algumas 

perguntas antes de sua entrada no campo de pesquisa; em seguida, delimite o escopo da 

pesquisa, o grupo social e o método de abordagem. Posteriormente, dá-se início ao processo 

de registro dos dados a partir da utilização dos instrumentos selecionados. 

Uma vez planejada a pesquisa, o etnógrafo observa, de maneira sistemática, intensiva 

e detalhada, como as pessoas se comportam e como as interações são socialmente organizadas 

no contexto – quais são as normas sociais, os valores culturais e as expectativas interacionais 

dos indivíduos com os quais o pesquisador desenvolve uma certa relação pessoal (REES; 

MELLO, 2011). 

Para Spradley (1980, p. 7-8 apud REES; MELLO, 2011), o etnógrafo deve ir além da 

observação do comportamento e dos estados emocionais das pessoas. Deve inquirir sobre o 

significado daquele comportamento e dos sentimentos de medo, ansiedade, raiva, entre outros, 

pois acredita que “os seres humanos se comportam com relação às coisas com base naquilo 

que elas significam para elas”. 

Esta pesquisa foi motivada pelo surgimento de algumas perguntas durante os estudos 

sobre a temática. Uma vez em campo, busquei não apenas responder essas perguntas, mas 

também compreender a razão das respostas obtidas. A triangulação dos dados e a busca em 

observar e compreender os fatos apresentados pelos instrumentos coletados caracterizam esta 

pesquisa como sendo etnográfica.  

 

4.2 Descrição dos instrumentos de coleta 

  

 Para esta pesquisa, foram utilizados três instrumentos de coleta de dados: um 

questionário respondido por cada professor participante (APÊNDICE D e E), as anotações das 

observações com as transcrições das aulas e a análise do material didático.  
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O questionário foi um instrumento muito útil para o levantamento de dados sobre o perfil dos 

participantes, como também a investigação do conhecimento sobre o tema, os hábitos, os 

interesses, as experiências de vida, as opiniões entre outras particularidades da pesquisa.  

As observações das aulas ofereceram-me a oportunidade de vivenciar a realidade do 

ensino e contrastar com o que eu tinha visto teoricamente. Para enriquecer a coleta de dados e, 

ao mesmo tempo, ter anotações contextualizadas, as transcrições das aulas gravadas foram 

necessárias. Consequentemente, analisei também o material didático que os professores 

usaram durante as aulas, uma vez que tanto o livro, quanto as atividades preparadas pelos 

professores demonstravam as oportunidades de explorar uma abordagem intercultural durante 

as aulas.   

Esses instrumentos possibilitaram-me fazer uma triangulação dos dados para uma 

análise mais criteriosa.  

 

4.3 Procedimentos utilizados 

 

Os procedimentos utilizados para que os objetivos dessa pesquisa fossem alcançados 

seguiram as etapas de seu planejamento. Na 1ª etapa, realizada no primeiro semestre de 2015 

e com o auxílio do professor orientador, a literatura consultada foi revisada, sendo a ela 

incorporadas novas leituras e, simultaneamente, ocorreu a elaboração de instrumentos de 

coleta de dados. 

Os instrumentos de coleta de dados propostos para alcançar os objetivos da pesquisa 

foram os seguintes:  

• observação de aulas: através de critérios previamente planejados adotados para a 

escolha das turmas e ano. Busquei adquirir autorização dos envolvidos na pesquisa 

(APENDICE A). As observações foram não participativas e não estruturadas; 

• análise das observações das aulas transcritas e verificação do material didático 

utilizado: este surgiu como objeto de análise após eu perceber, em algumas das 

observações, a relevância do material e da estrutura do livro didático de uma forma 

geral para a compreensão da metodologia adotada pelos professores envolvidos na 

pesquisa;  

• questionários respondidos pelos professores: as perguntas utilizadas nos 

questionários desta pesquisa foram abertas, visando à liberdade e espontaneidade nas 

respostas. 
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Na 2ª etapa, ocorreu a seleção da escola participante - atendendo-se ao critério da 

localização e turmas oferecidas - e o contato com os participantes. Depois de decidido com o 

orientador qual escola seria o melhor lócus para a pesquisa, apresentei à direção da instituição 

uma solicitação informal para sua realização. Após obter o consentimento, o entreguei à 

diretora o termo de responsabilidade do pesquisador e recebi dela a Autorização para Coleta 

de Dados (APÊNDICE A) assinada. 

Após o contato inicial com o gestor da escola, os professores do ano escolhido para 

pesquisa foram consultados e convidados a participar da pesquisa. As turmas escolhidas 

foram as do primeiro ano do Ensino Médio, que possuem dois professores. Após 

esclarecimentos verbais sobre a temática da pesquisa, os professores assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecimento e o Consentimento Pós-informação (APÊNDICE B e 

C). 

A 3ª etapa foi a realização dos procedimentos da pesquisa. A primeira ação foi 

planejar com os professores as observações de acordo com as turmas e horários disponíveis. 

Decidi fazer um estudo para que eu pudesse escolher qual turma de cada professor do 

primeiro ano do EM iria escolher para análise. Além dos dados informais oferecidos pelos 

professores regentes, uma aula em cada turma do primeiro ano do Ensino Médio foi 

observada. Esse estudo exploratório foi fundamental para que, além de conhecer os alunos, eu 

pudesse perceber o funcionamento da escola e do planejamento pedagógico para as turmas do 

ano escolhido para a pesquisa. Foi revelado que todas as turmas do primeiro ano do EM 

contêm uma média de 40 alunos cada uma; os professores de LI repetem o uso do material 

didático, a metodologia e dinâmica de aula em todas as turmas em que ministram as aulas de 

LI. 

 Posteriormente, combinei com os participantes da pesquisa sobre a observação de 

uma turma de cada professor, visto que a dinâmica e a metodologia de ensino dos professores 

não mudavam muito de uma turma para a outra. Outro fator importante para a decisão de 

observar uma turma de cada professor foi evitar incomodar muito os professores com minha 

presença em todas as suas aulas. 

Após todos os acordos quanto às observações, as mesmas foram realizadas entre os 

meses de abril e novembro de 2015. Ao todo foram observadas 16 aulas, sendo 10 da 

professora P1 e 6 do professor P2. Durante a observação, 2 aulas também foram gravadas. 

A 4ª etapa foi a elaboração e aplicação do questionário. Baseadas nos objetivos da 

pesquisa, nas observações das aulas, foram elaboradas 9 perguntas sobre o tema para serem 
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respondidas pelos professores participantes da pesquisa. Depois de concluídas as observações 

das aulas, entreguei o questionário impresso aos professores para que eles pudessem 

respondê-lo em casa e devolvê-lo posteriormente.     

A análise de dados coletados de forma diversa permitiu uma triangulação dos mesmos, 

imprimindo maior confiabilidade ao trabalho. 

 

4.4 Contexto e participantes da pesquisa 

 

Nesta seção, serão apresentados a instituição de ensino onde foi realizada a pesquisa; 

as justificativas para a escolha da escola, do ano e turmas, assim como os participantes da 

pesquisa. 

 

4.4.1 A escola  

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública localizada na cidade de 

Guanambi- BA, que oferece apenas os anos do Ensino Médio.  A escolha por uma escola 

dessa cidade se justificou pelo fato de ser um município polo da microrregião que estabelece 

influência comercial e de infraestrutura para uma área que atende aproximadamente 400 mil 

habitantes. Por meio dos resultados obtidos nessa comunidade, acredito ser possível refletir 

sobre a realidade do ensino/aprendizagem de língua inglesa em toda a microrregião. Outro 

motivo para a escolha de uma escola nessa cidade é o fato da instituição à qual pertenço ser 

responsável pela formação de professores de língua inglesa nesse território. 

A escolha da escola da rede pública estadual deu-se pelo fato de ser ela uma escola 

que, devido a sua estrutura e localização, retrata a realidade do ensino da LI em uma parte 

significante do Alto Sertão Baiano. A escola registrou, no último Censo Escolar, 991 alunos 

matriculados no Ensino Médio, sendo 350 destes cursando o primeiro ano. A infraestrutura da 

escola conta com biblioteca, laboratório de informática com 11 computadores, laboratório de 

ciências, sala de leitura, quadra de esportes.  Um aspecto positivo é que as dependências e 

sanitários são acessíveis aos deficientes físicos. 

 Aos professores são disponibilizados recursos didáticos, como os seguintes 

equipamentos: televisão  em todas as salas, aparelho de DVD, data-show e retroprojetores.5 

                                                 
5 Fonte Censo Escolar/INEP 2013. Disponível em http://www.qedu.org.br/escola/125645-ee-colegio-modelo-

luis-eduardo-magalhaes/sobre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Guanambi
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A taxa de rendimento escolar na referida escola, segundo os indicadores do INEP 

(BRASIL, 2013), foi de 32,6% (300 alunos) de reprovação, 3% (28 alunos) de abandono e 

64,5% (593 alunos) de aprovação. Nas turmas do primeiro ano EM (série sendo pesquisada), 

os índices foram 41% (144 alunos) de reprovação, 1,9% (7 alunos) de abandono e 57,1% (200 

alunos) de aprovados.6 A distorção idade-série em toda a escola foi de 29%; nas turmas do 

primeiro ano EM foi de 32%. 

No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2013, 74% (228 alunos) dos alunos 

dessa escola participaram e tiveram os seguintes resultados: 526 pontos em Ciências 

Humanas, 477 pontos em Ciências da Natureza, 495 pontos em Linguagens e Códigos, 521 

pontos em Matemática e 535 pontos em redação. 

 

4.4.2 A escolha das turmas 

 

 A escolha do Ensino Médio como lócus da pesquisa foi pelo fato de ser essa uma etapa 

da Educação Básica cuja oferta é um compromisso da rede estadual de educação de acordo 

com o artigo 10, inciso VI da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. Dessa forma, os resultados não se limitarão às políticas educacionais do município.  

O primeiro ano do EM foi escolhido para pesquisa por ser um ano que possibilita 

averiguar o contato que os alunos têm com a LI, sem ainda estar pensando em técnicas 

instrumentais para as provas de acesso às universidades. Para a escolha das turmas, então, 

inicialmente assisti a aulas em todas as classes do primeiro ano do EM, e, posteriormente, 

decidi com os professores observar uma turma de cada professor, sendo a turma do primeiro 

ano B da professora P1 e a turma do primeiro ano D do professor P2.     

 

4.4.3 Os participantes da pesquisa 

 

Embora tenham sido observadas as aulas, abordando, assim, a participação dos alunos, 

a interação aluno-professor, aluno-material didático, optei por focar a pesquisa nos 

                                                 

6 Segundo o Ministério da Educação, reprovação acima de 15% significa que a situação indica que a necessidade 

de intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível, pois muitos estudantes poderão ficar fora da escola. 

Índices altos de reprovação ou abandono escolar também podem aumentar a distorção idade-série. 
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professores e solicitar-lhes que respondessem aos questionários pelo fato de serem os maiores 

responsáveis pelo planejamento e controle das ações em sala de aula.  

Os participantes da pesquisa foram dois professores de LI do primeiro ano do Ensino 

Médio, um masculino e outro feminino, os quais serão identificados como P1 e P2. Ambos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Consentimento Pós–

Informação. A professora P1 se formou em Letras com habilitação em Língua Inglesa pela 

Universidade do Estado da Bahia no ano de 2009. Possui especialização em Língua Inglesa, é 

professora de inglês há cinco anos e há três é professora concursada nessa escola pública onde 

a pesquisa foi realizada. O outro professor também se formou em Letras com habilitação em 

Língua Inglesa pela Universidade do Estado da Bahia no ano de 2010, possui especialização 

em Tecnologias e Multimídias no Ensino e no ano da coleta de dados era professor sob o 

regime de contratado nessa escola pública onde a pesquisa foi realizada. 

O fato de os dois professores participantes serem graduados no mesmo curso e na 

mesma universidade localizada na região do Alto Sertão Baiano favorece a interpretação dos 

dados coletados e reforça a relevância da pesquisa para o ensino regional e para a formação 

dos professores diante do tema abordagem intercultural nas aulas de LI. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo apresentará os dados coletados durante a pesquisa de campo e o 

tratamento dado a eles conforme seu planejamento e proposta definidos na sua fundamentação 

teórica. Os dados coletados foram analisados e apresentados através de cada instrumento de 

pesquisa separadamente. Assim, pude 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 final desta seção.  

No primeiro item encontra-se a análise dos dados da observação e transcrição das 

aulas. Por meio destes procedimentos foi possível analisar em contexto como se dá a 

abordagem intercultural nas aulas dos professores participantes da pesquisa. As aulas de cada 

professor serão discutidas e analisadas separadamente. Logo após a discussão e análise de da 

prática de cada professor, apresentam-se a descrição e análise do material didático utilizado 

por eles durante a observação de suas aulas. 

  O último instrumento a ser analisado nesta seção será o questionário, obedecendo à 

sequência das etapas da pesquisa. Por fim, apresenta-se a triangulação dos dados no último 

item, onde o aporte teórico revisado proporcionou a discussão e conclusão sobre os 

questionamentos propostos pela pesquisa. 

  

5.1 As observações das aulas 

 

 Desde que foram definidas quais turmas fariam parte da pesquisa, realizou-se a 

observação de 10 aulas da professora P1 e 6 aulas do P2. Após o estudo exploratório das 

turmas, definiu-se que as observações das aulas da professora P1 seriam na turma do primeiro 

ano, turma B, enquanto as observações das aulas do P2 seriam na turma D. 

 As aulas da professora P1 aconteceram de forma regular pelo fato de ser a professora 

regente de fato da turma, já que seu vínculo de trabalho se deu por concurso público. Dessa 

forma foi possível observar uma unidade completa do currículo das quatro que compõem o 

ano letivo. O professor P2 estava substituindo a professora regente, que se encontrava 

afastada por motivo de saúde, por essa razão, o número de observações realizadas em suas 

aulas foi menor, visto que o professor precisou repor as aulas em horários diferenciados 

daqueles planejados para observação do pesquisador.    
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5.1.1 As aulas da professora P1  

 

Neste item, será exposta a impressão que obtive das práxis pedagógicas da professora 

P1. Não se trata ainda de analisar a abordagem intercultural em suas aulas. Por se tratar de 

uma pesquisa que apresenta características etnográficas, tornou-se relevante observar como os 

alunos e professores se comportam e como as interações são realizadas no contexto, lócus da 

pesquisa.  

 Vale ressaltar que, embora este item trate de discorrer sobre a percepção que obtive de 

fatores relevantes durante as aulas - como didática do professor, metodologia e material 

didático adotados nas aulas, interação professor-alunos e alunos-alunos, não é minha intenção 

avaliar, nem criticar as aulas do professor. Todas as observações são consideradas no intuito 

de ajudar a compreender como se dá a abordagem intercultural nas aulas. 

 As aulas ministradas pela professora P1 que foram observadas aconteciam no turno 

matutino, no segundo horário, às terças-feiras, e no terceiro horário, às sextas-feiras, no 

primeiro andar da escola. Foi na turma B que as observações das aulas aconteceram. Esta 

turma era composta por 40 alunos. 

 Os alunos até demonstravam gostar de estudar a língua inglesa, contudo o barulho que 

eles faziam atrapalhava bastante a prática da professora. Constantemente ela tinha que pedir 

silêncio e buscar não perder o controle do andamento das aulas.  

 Apesar do barulho constante, P1 demonstrou segurança em sua prática, ciência da 

importância da sua autoridade como docente e bom relacionamento com os alunos. Essa 

observação se faz necessária porque administrar turmas com um número entre 40 e 45 alunos 

cada uma não é fácil e pode levar ao fracasso qualquer aula bem preparada. Isso demonstra a 

necessidade de um preparo por parte do professor para que sua aula aconteça conforme 

planejada.  

 A professora fazia a chamada no início de todas as aulas. Esse processo de conseguir 

silêncio e realizar a chamada demorava sempre, no mínimo, dez minutos. Após a chamada, na 

maioria das aulas, a professora dava visto nos cadernos no intuito de avaliar e saber quem fez 

as atividades da aula anterior. Novamente com os momentos de correção e pedido de silêncio, 

dez minutos da aula se passavam. 

  Caso o conteúdo da aula já tivesse sido explicado, P1 pedia que os alunos fizessem 

alguma atividade no livro, dessa forma o restante do tempo da aula seria utilizado. Outras 

vezes ela escrevia as respostas no quadro – ação que levava até quinze minutos da aula. Após 
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escrever as respostas no quadro, lia as respostas em voz alta, dando oportunidade aos alunos 

de tirarem suas dúvidas. 

 Caso não tivesse conteúdo pendente de correção, a professora explicava novo 

conteúdo com o uso do quadro. Normalmente esse conteúdo era gramatical. Depois pedia aos 

alunos que fizessem a atividade no livro, usando para isto o restante da aula. 

  Percebe-se que essa repetição das práticas em suas aulas era a forma que a professora 

encontrou de superar as dificuldades que ela tinha que enfrentar como um grande número de 

alunos em classe, o tempo curto da aula e a necessidade de avaliar os alunos constantemente. 

Considerando a tentativa da professora em trabalhar os conteúdos e sua experiência, é 

inquestionável que P1 adota essa metodologia por acreditar ser ela uma maneira que fará com 

que sua aula aconteça, mas, muito provavelmente, não é a que ela gostaria de realizar. 

 Acredito que a professora desejava que sua postura acontecesse de forma mais 

amigável com os alunos, sem os problemas de disciplinar, visto que ela mesmo sofria com a 

maneira que suas aulas eram realizadas. Durante a exposição dos conteúdos, a professora 

sentia a necessidade de demonstrar uma postura de autoridade para conseguir ser ouvida e ter 

a certeza de que os alunos realizariam as tarefas e participariam das aulas. O problema era que 

muitas vezes sua atitude conseguia o silêncio, mas acabava por intimidar a participação dos 

alunos.  

Enquanto explicava os conteúdos, se os alunos se expressassem dizendo não 

compreender parte do que foi exposto, ele usava expressões que intimidavam a participação 

dos alunos, como: “esse assunto é muito fácil”, ou “vocês já viram esse assunto na outra 

unidade”. Dessa forma, a interação durante a transposição didática não acontecia 

naturalmente. Os alunos, mesmo que interessados na aula, não tinham total oportunidade de 

interagir durante a explicação; a resposta dos alunos, na maioria das vezes, limitava-se em o 

aluno dizer: “professora, não entendi”. 

 Conforme citado anteriormente, percebia-se que a professora não agia dessa forma por   

acreditar nessa concepção de ensino melhor, mas o fato é que ele se via agindo assim movido 

pela busca do seu papel como autoridade no contexto da escola. 

 Quanto ao momento de os alunos responderem às atividades propostas pela professora 

com o uso do livro didático, eles não demonstravam interação nem com o texto e nem com as 

atividades sugeridas. Inicialmente eles apresentavam dificuldades em entender o enunciado da 

questão; somente após o professor traduzir, ou explicar, eles conseguiam fazer as atividades. 

A forma de a professora trabalhar os conteúdos do livro didático não era de acordo com a 

forma proposta pelo autor da obra. A professora buscava praticar o conteúdo gramatical em 



47 

 

que ela tinha interesse usando o livro didático. Consequentemente, a atividade ficava 

descontextualiza. 

  Informalmente, perguntei a alguns alunos se eles compreendiam o enunciado das 

atividades presentes no livro didático, uma vez que a professora não abordava as atividades 

conforme elas estavam expostas no livro, consequentemente, o enunciado das questões não 

recebia ênfase pela professora. Os alunos responderam que, por meio dos cognatos, eles 

faziam dedução do que se pedia no enunciado da questão e do que se tratava o texto que fazia 

parte da atividade, outras vezes, respondiam mecanicamente. 

 A prática docente da professora, no contexto em que se encontra o ensino público, não 

chega ser considerado ruim, contudo, ela poderia usar os equipamentos que a escola 

disponibiliza como recursos para dinamizar as aulas e promover melhor interação com os 

alunos durante suas práxis, em especial durante as transposições didáticas e correções das 

atividades. Diante das dificuldades que o contexto apresenta para o ensino: uma aula de 50 

minutos de duração, 40 alunos em sala e outras questões que venham interferir no resultado 

(motivação, disciplina, etc.), promover um ensino diferenciado não é algo fácil. Além das 

dificuldades expostas, a professora comentou comigo que ministra aulas para quase 300 

alunos em todas as suas turmas; consequentemente, devido à necessidade de realizar um teste 

ou uma atividade avaliativa por unidade (o ano letivo é composto de quatro unidades), ela 

corrige 2.400 testes e atividades durante o ano letivo. Esta sobrecarga de trabalho demonstra 

que o investimento por parte do poder público no salário do docente ainda não é o ideal. 

 Conforme citado anteriormente, o propósito desta pesquisa não é avaliar a didática dos 

professores, mas sim a abordagem intercultural em suas aulas. Entretanto, na questão didática, 

se desejássemos comentar, ou emitir juízo de valores, precisaríamos definir o ponto de vista 

para compreender as causas e consequências do que é apresentado. Durante as aulas 

observadas que foram ministradas pela professora P1, percebe-se que ela é compromissada 

com sua atividade profissional e coloca em prática a forma que ela acredita funcionar diante 

das dificuldades que ela depara em todas as aulas. Precisaríamos de uma nova pesquisa para 

saber se, mesmo nesse contexto, seria possível as aulas dessa mesma professora ser mais 

proveitosas, ou, uma outra pesquisa para saber se em uma sala com menos alunos, carga 

horária maior e estrutura física adequada, as suas aulas seriam da mesma forma. 

 

5.1.1.1 O material didático usado pela professora P1  
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O livro didático ‘Take Over’ foi adotado em todas as aulas da professora P1, o que não 

deixa dúvidas quanto sua importância para a compreensão da metodologia das aulas. O fato 

de a professora usar o livro em todas as aulas, não significa que ela siga as orientações dos 

autores. Embora o livro venha acompanhado de um CD para os alunos e para o professor e, na 

apresentação feita pelo autor, proponha trabalhar também atividades de listening e speaking, 

observei que P1 trabalhava apenas aspectos gramaticais e de leitura em suas aulas. Vale 

ressaltar que mesmo ao trabalhar estes aspectos e ao usar o livro, a professora não seguia as 

orientações do autor. 

Como a professora participante demonstrou que sempre que possível, usa o livro 

didático - LD em todas as aulas (além de informar isto no questionário realizado), senti a 

necessidade de descrever um pouco sobre o livro adotado, uma vez que o mesmo se torna um 

instrumento fundamental na compreensão didática e metodologia utilizada pela professora.  

Analisei o livro didático, o manual do professor oferecido pela editora e o Guia de 

Livros Didáticos PNLD 2015 Ensino Médio – Língua Estrangeira Moderna (Espanhol e 

Inglês). Esta análise fez se necessária para que eu pudesse perceber o quanto a professora 

seguia as orientações do manual oferecido pela editora do livro e ao mesmo tempo observar se 

a abordagem intercultural percebida nas aulas se dava por indução da professora, ou pela 

proposta do livro didático. 

Minhas percepções não diferenciaram da visão do material apresentada pelos 

avaliadores do PNLD. A única diferença foi que o meu olhar nas observações estava centrado 

na abordagem intercultural. Mesmo assim, percebi que o foco dos avaliadores do PNLD 

abordava a temática, ainda que indiretamente.  Vale ressaltar que a avaliação das coleções 

para a construção do Guia de Livros Didáticos PNLD 2015 EM – Língua Estrangeira 

Moderna (Espanhol e Inglês) consistiu em um longo e criterioso processo de trabalho, 

realizado por professores da Educação Básica, especialmente de ensino médio, e do ensino 

superior, que atuam como docentes de língua estrangeira em escolas públicas e em 

universidades situadas em todas as cinco regiões do país, em dezenove estados da União. 

A avaliação da coleção Take Over pautou-se em uma concepção de ensino de língua 

estrangeira associada à formação de cidadãos engajados com o seu entorno e com o de outras 

realidades socioculturais no Brasil e em outros países. O foco na formação do leitor crítico e a 

viabilização do acesso a diversas situações de uso da língua, bem como de seus propósitos 

sociais, foram elementos fundamentais para a constituição dos critérios de avaliação adotados, 

Estes se reportam a uma visão de escola defensora do acesso ao conhecimento, da valorização 



49 

 

da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como dos aspectos socioculturais 

de outros povos. 

De acordo com o Guia de Livros Didáticos PNLD 2015 EM – Língua Estrangeira 

Moderna (Espanhol e Inglês), a coleção Take Over norteia-se por uma fundamentação teórico-

metodológica concebida por teorias socioculturais de aprendizagem. Em consonância com 

essa visão, fundamenta-se em uma concepção de linguagem como produção e negociação de 

sentidos e a compreensão de letramento como uma prática sociocultural relacionada a usos 

contextualizados e inter-relacionados dentro de determinada comunidade e em um dado 

contexto sociocultural.  

Os avaliadores perceberam que a coleção Take over propõe um trabalho em que a 

leitura recebe destaque e apresenta uma diversidade de tipos e gêneros textuais que circulam 

no meio social. Suas atividades são elaboradas com o intuito de promover a autonomia do 

estudante. A coleção aborda temas atuais e adequados para o ensino médio, situa os dentro de 

uma perspectiva sociocultural relevante para uma formação cidadã contribui para que o aluno 

se familiarize com o mundo do trabalho e estimule-o à participação social por meio de 

atividades que visam à promoção do pensamento crítico. 

 
5.1.1.1.1 Descrição do volume Take over  

 

Como o livro didático Take Over foi um instrumento presente em todas as aulas 

observadas, percebi a relevância do material para a pesquisa e a necessidade de descrevê-lo 

para uma melhor compreensão do que foi, como também o que deixou de ser, utilizado pelo 

professor no livro e nas orientações do autor. 

Cada volume da coleção organiza-se em oito unidades temáticas, divididas em seções 

padronizadas. O início de cada volume traz um teste de diagnóstico (“Take action”) para que 

o aluno avalie seu conhecimento prévio. Após cada duas unidades, há uma revisão e, ao final 

do livro, encontram-se atividades suplementares, propostas de projetos e outros materiais que 

contribuem para o enriquecimento linguístico-cultural do estudante. 

As unidades iniciam-se com a seção “In Context”, na qual se ativa o conhecimento 

prévio do estudante para o tema da unidade. A compreensão leitora é trabalhada nas seções 

“In Power”, “In Action”, “Further Action” e “In Charge”. A seção “In Focus” apresenta a 

prática do vocabulário a partir de exemplos contextualizados. De maneira semelhante, em “In 

Use”, propõe-se a sistematização da gramática por meio da análise indutiva de fragmentos do 

texto principal da unidade. Em “In Synch”, são realizadas entre o tema da unidade e o uso de 
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novas tecnologias. “Integrating” promove o trabalho integrado das quatro habilidades em 

subseções intituladas “reading”, “listening”, “speaking” e “writing”. Ao final de cada 

unidade, há uma proposta de autoavaliação (“Self-evaluation”). A seção “In Control” se faz 

presente a cada duas unidades a fim de revisar o conteúdo previamente visto. No final do 

livro, como apêndices, são oferecidas diversas seções: “On your own Reading”, “On your 

Own Listening”, “Communicating Writing Ideas”, “Communicating Speaking ideas”, 

“Projects”, “Culture Matters”, “English Works”, “Song”, “Grammar reference”, “Tools 

for learning”, “Discourse markers”, “Irregular verbs”, “Phrasal verbs”, “False friends”, 

“Audioscript”, “Answer key”, “Glossary”, “Extra references” e “Bibliography”. 

 

5.1.1.1.2 Análise do volume Take Over  

 

A obra apresenta bom projeto gráfico-editorial. A organização é clara, coerente e 

funcional e a legibilidade gráfica é adequada.  

A seleção de textos e de temas da coleção é coerente com sua fundamentação teórico-

metodológica, que se baseia em uma concepção de linguagem como produção e negociação 

de sentidos e no letramento. Assim, os textos que figuram ao longo da coleção são 

representativos de diferentes gêneros, sejam verbais (textos orais e escritos), não verbais 

(imagens, fotografias, ilustrações) ou verbo-visuais (tirinhas, charges, quadrinhos e anúncios 

publicitários). Eles possuem temas socialmente relevantes e são oriundos de diferentes 

esferas, como: cotidiana, jornalística, literária, publicitária, científica e acadêmico-

profissional. Contribuem, assim, para a apreensão das relações que se estabelecem entre a 

língua estrangeira e suas funções socioculturais.  

A coleção proporciona articulação entre o estudo da língua inglesa e manifestações 

que valorizam o comportamento ético, o reconhecimento dos direitos humanos e da cidadania, 

a prática do respeito e acolhimento do outro, compatível com o perfil do estudante do ensino 

médio.  

No que se refere às inter-relações com o entorno da escola e à participação social na 

comunidade, destacam-se os projetos propostos nos volumes. Cada volume sugere quatro 

projetos que remetem aos temas explorados a cada duas unidades. Esses projetos possuem 

caráter interdisciplinar e voltam-se para a formação cidadã do aluno, que é estimulado, por 

exemplo, a realizar questionários, a fazer entrevistas e visitas. 
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O conteúdo das unidades é apresentado e desenvolvido de forma contextualizada, 

gradativa e sistemática, a fim de auxiliar o aluno a controlar a sua própria aprendizagem. 

A obra se propõe a contemplar, de forma integrada, a compreensão e produção oral e 

escrita. Essa integração é proposta, em especial, na seção “Integrating”, que parte da 

compreensão leitora de um texto para, então, trabalhar a oralidade (por meio de atividades de 

produção e compreensão de textos auditivos) e culminar com uma atividade de produção 

escrita sobre aspectos relacionados ao eixo temático da unidade. 

O aspecto mais forte da obra é o trabalho de compreensão leitora, realizado 

nas seções “In Power”, “In Action”, “Further Action” e “In Charge”. Essa compreensão é 

retomada, além disso, na subseção “reading”, no interior da seção “Integrating”. A coleção 

oferece propostas diversas de atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura que 

pressupõem a interação texto-leitor e exploram diferentes estratégias, tais como 

inferência, localização de informações explícitas e implícitas no texto, levantamento de 

hipóteses e compreensão global. Tais estratégias contribuem para o desenvolvimento da 

criticidade dos alunos, que é promovida especificamente nas subseções denominadas 

“Critical Thinking” de cada unidade. 

Apesar de não ter o mesmo destaque que a compreensão leitora, o trabalho de 

produção escrita é promovido em todas as unidades da coleção, na subseção “writing”, seção 

“Integrating”. Há uma evidente progressão em direção a propostas de maior complexidade, 

geralmente pautadas em convenções relacionadas a gêneros e a contextos comunicativos 

específicos. 

No que se refere à compreensão oral, abordada na subseção “speaking”, 

seção “Integrating”, as atividades promovem a compreensão intensiva, extensiva 

e seletiva do material de áudio. Exploram-se situações comunicativas e o aluno 

tem a oportunidade de entrar em contato com diferentes contextos. Chama atenção a boa 

qualidade sonora dos CDs, cujas gravações são compatíveis com as 

situações apresentadas. 

No caso das atividades de produção oral, abordadas na subseção 

“speaking”, seção “Integrating”, percebe-se também uma progressão rumo a tarefas mais 

complexas. Há propostas diversas, em sua maioria, situadas no espaço 

escolar, com objetivo de promover discussões entre os colegas. 

Em relação ao trabalho com os elementos linguísticos, na seção “In Use” 

predomina o procedimento indutivo na forma de apresentação dos tópicos em 

pauta. Assim, a partir da seleção de fragmentos do texto principal, o aluno é levado a 
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compreender o funcionamento dos itens gramaticais enfocados em cada unidade. Apesar de 

existirem exercícios com foco na forma, predominam atividades 

que contextualizam o uso da língua. O vocabulário em uso é igualmente abordado de forma 

contextualizada e indutiva.na seção “In Focus”. Ao final dos volumes, 

como apêndice, o estudante pode ter acesso à seção “Grammar reference”, com 

uma síntese dos tópicos gramaticais trabalhados. 

O Manual do Professor apresenta a organização dos volumes impressos, 

os objetivos pretendidos e a orientação teórico-metodológica assumida para os 

estudos da linguagem e para o ensino de língua estrangeira. Além disso, orienta 

e informa o professor, por meio de propostas de reflexão teórica e pedagógica 

a serem desenvolvidas pelo docente individualmente ou em conjunto com seus 

pares, bem como oferece sugestões de leituras comentadas. Sugere também um 

planejamento anual, acompanhado de material suplementar e de testes que podem ser 

fotocopiados e realizados em sala de aula. 

 

5.1.2 A AI no ensino da LI apresentada pela professora P1  

 

O propósito principal desta pesquisa foi analisar de que forma a abordagem 

intercultural é apresentada no ensino da LI nas turmas do primeiro ano do Ensino Médio de 

uma escola pública no município de Guanambi – BA. Dessa forma, buscou-se identificar 

como os professores de inglês como língua estrangeira (LE) nessas turmas desenvolvem a 

prática intercultural nas aulas de inglês; perceber as concepções de cultura e abordagem 

intercultural que esses professores de inglês como LE possuem e de que maneira essas 

concepções são apresentadas no trabalho em sala de aula; compreender qual cultura tem sido 

referência no ensino e aprendizagem da LI, ao mesmo tempo, a relação dos alunos com a 

valorização da própria cultura e da cultura estrangeira. 

Para alcançar esses objetivos de forma segura e consistente, primeiramente, busquei 

respaldo no referencial teórico; depois observei, gravei e transcrevi as aulas para análise: 

analisei o material didático utilizado pelo professor, elaborei um questionário semiestruturado 

para os professores responderem. 

Ao seguir as etapas apresentadas, foi possível perceber que a professora ministra as 

aulas de inglês falando português, isto, já configura suas aulas como abordagem intercultural, 

entretanto, a dinâmica das aulas não favorecia muito a análise da AI.  Provavelmente pelo fato 
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de as turmas terem um número elevado de alunos matriculados, o barulho era constante na 

maioria das aulas, dificultando, assim, a proposta metodológica da professora.   

Busquei, através das observações e transcrições das aulas, identificar como se dava a 

prática intercultural nas aulas de inglês para, a partir daí, compreender qual cultura era 

apresentada como referência e, consequentemente, a relação dos alunos com a valorização da 

própria cultura. Nesta análise, será apresentada apenas uma aula transcrita (APÊNDICE F), 

uma vez que o pesquisador não percebeu diferença entre elas no que a pesquisa propõe 

analisar.  

Mesmo o tempo da aula sendo pouco para a interação do professor com os alunos, esta 

ainda acontecia. A interação era voltada para a vivência ou informação de aspectos 

relacionados à LI, percebi que nesses momentos o professor não usufruía das oportunidades 

que surgiam para promover a interculturalidade de forma mais aprofundada. 

Uma parte significante do tempo em que a professora estava em sala para ministrar sua 

aula, ela não trabalhava conteúdos relacionados ao ensino da língua inglesa. Antes de iniciar o 

trabalho com os conteúdos planejados para a aula, ela precisava: pedir aos alunos que se 

sentassem e não fizessem barulho para que ele pudesse fazer a chamada; a aula se seguia com 

o visto nos cadernos dos alunos e a anotação em seu controle do nome de quem fez as 

atividades; e discussão do que foi visto na aula anterior. Somente depois de tudo isso, a LI era 

abordada na aula. Na transcrição de apenas uma aula temos vários trechos que demonstram a 

dificuldade da professora em conseguir fazer a chamada:  

 

1. Professora: bom dia gente ((alunos conversando ao fundo e não é 

possível ouvir)) 

2. Aluno: bom dia 

3. Professora: silêncio 

4. Professora: pessoal muito calor tá muito quente a impressão que a 

gente tem é que quanto mais tá quente e vocês éh::... estiverem conversando 

pior fica né? então vamos lá (parar a) conversa pra ver se esse calor também 

ameniza... vamos ficar um pouquinho calmos ... quietos ((alunos conversam 

simultaneamente mas, não se ouve)) 

5. Professora: atenção aí pra chamada ((professora chama aluno por 

aluno, em ordem alfabética para responderem a chamada e alunos conversam 

ao fundo))  

6. Professora: psiu ((professora chama a atenção dos alunos batendo 

palmas)) ei gente diminua a conversa ((diz o nome de um aluno)) tá aí? 

7. Aluno: não ((professora continua a fazer a chamada e alunos 

continuam a conversando)) 

8. Professora: oh vei na moral vocês me estressa sinceramente 

((professora expressa insatisfação pela conversa dos alunos)) 
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Não demoravam dois minutos para a professora precisar repetir o pedido de silêncio: 

“[ Psiu! diminua a conversa”. Após chamar alguns nomes repetia: “[Psiu! ei gente, diminua a 

conversa! Felipe Lima tá aí? ”. 

 Mesmo depois da chamada, a professora permanecia pedindo silêncio e demonstrando 

o quanto o barulho a incomodava: 

 

9. Professora: ei gente vocês já terminaram? já dei ja leram já dei visto 

na atividade? 

10. Aluno: deu não 

11. Aluno: deu ((diálogos não identificados entre alunos e professora)) 

12. Aluna: ei professo:ra ( ) e quem não tem visto nenhum? 

13. Professora: ( ) ((conversa não identificada entre alunos e professora)) 

((ruídos e barulho de conversas por vàrios minutos)) 

14. Professora: ᵒô gente pelo amor de de:us 

15. Professora: psiu. tome jeito ((conversa diminua)) 

16. Professora: pessoal fazem silêncio não é porque eu tou fazendo a 

correção que vocês podem aproveitar e colocar o papo em dia não... que eu 

não vou ficar pedindo silêncio o tempo todo não não vou mesmo tenho dez 

dez aulas hoje (não) vou gastar minhas minhas energias só nessa sala 

((professora chama a atenção dos alunos mas, eles parecem não se 

preocupar)) 

 

 

Ainda antes de a professora iniciar o trabalho com o conteúdo planejado para a aula, 

novamente implorava silêncio: 

 
25. Professora: psiu ((professora fala nome de aluno)) ... e outros aí que 

estão conversando. eu vou começar a pedir para sair da sala ((aluno responde 

a professora)) 

26. Professora: não eu não tô suportando esse barulho...essa conversa 

essa conversa paralela o tempo todo (.) não dá 

27. Professora: então a próxima vez que eu virar e chamar a atenção ... 

não vai ficar só: na atenção não ... algumas pessoas eu vou tirar da sala 

((conversa continua em frequência menor de barulho)) ((espirro)) 

. 

 

 

Essa ilustração é relevante porque mostra a dificuldade que tive em encontrar fatos 

que revelassem como se dava a abordagem intercultural nas aulas observadas.  

Outro fator que percebi foi que a professora P1 adotava uma metodologia que não 

favorecia a interação com os alunos, consequentemente, a abordagem intercultural não 

acontecia claramente. Na maioria das aulas em que havia atividades para serem corrigidas, a 

professora copiava as respostas no quadro e depois fazia o comentário das respostas, já dando 

tradução das frases da atividade proposta: 
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41. Professora: terminem de corrigir (.) pra gente comentar ((conversas 

paralelas)) 

42. Professora: psiu na primeira página aí.  página cento e dezesseis foi 

pedido para que  vocês fizessem a leitura da frase que foi retirada do texto da 

página cento e ...? 

43. Aluno: doze 

44. Professora: da página cento e DOZE. a frase, ... qual é a frase que nós 

temos aí mesmo? you … should (.) drink water you you should drink water 

(.) before… during and after any (.) physical activity não é isso? 

45. Aluno: é isso aí ((aluno da continuidade á frase)) 

46. Professora: você deve beber água ... antes] ... durante e: e ... depois 

de qualquer any de qualquer  

47. Aluno: [ atividade ... física] 

48. Professora:  even if mesmo que... even if you... don´t.... é assim que 

tá? 

49. Aluno: [don´t feel thirsty] 

50. Professora: mesmo que você não esteja com sede não é isso? 

51. Aluno: uma sugestão. 

52. Professora: mesmo que você não esteja com sede... e esse SHOULD 

aí gente expressa O QUE mesmo? 

 

A professora se preocupava em oferecer aos alunos uma boa compreensão do 

conteúdo proposto, mas  não o abordava de forma contextualizada. Se o momento da aula era 

para a correção de um determinado conteúdo, ela se preocupava apenas com a resposta, sem 

buscar explorar o sentido e estrutura da frase. Provavelmente, se ela deixasse os alunos 

tentarem traduzir as frases e expor sua compreensão, haveria maior participação deles, assim 

os aspectos culturais seriam expostos bem mais facilmente. Quando ela buscava a 

participação dos alunos durante uma correção, ou explicação, a intenção exclusiva era saber 

se houve compreensão por parte deles no assunto gramatical explicado: 

 

56. Professora: qual é o verbo principal dessa frase aí gente?...é o 

SHOULD? ...o modal? o verbo modal?  

57. Aluno: [beber. não pró? ] 

58. Aluno: [drink, drink, drink] 

59. Professora: drink é o verbo ( ) aliás DRINK é o verbo principal. 

SHOULD é o verbo modal na oração ... então o verbo principal ...ele também 

não pode ser alterado ... certo gente?... ele não muda cê não pode acrescentar 

essezinho alí no final de:le. ...então observem isso. nem o modal nem o 

verbo principal sofrem alterações OKAY? 

60. Aluno: [okay] 

61. Professora:  tá qual é a forma afirmativa ... quando eu tenho que dar 

um CONSELHO?...quando eu tenho que usar qualquer modal? ... qualquer 

verbo modal. ... qual é? 

62. Aluno: [sujeito verbo modal e verbo principal  

 

Percebe-se que, na correção da atividade acima apresentada, a professora poderia ter 

feito a correção em uma abordagem intercultural; ela poderia ter perguntado aos alunos 
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algumas frases que expressam conselho na língua portuguesa; poderia contrastar se o sentido 

do verbo modal should é o mesmo em nossa língua; e perguntar aos alunos se o conselho que 

a frase (You should drink water before, during and after any physical activity) expressa faria 

sentido para falantes do português e residentes em Guanambi. 

Na correção de outra atividade, a dinâmica foi a mesma. Embora a professora buscasse 

ouvir os alunos e atrair a atenção deles, a AI não acontecia devido à insistência ao foco no 

conteúdo gramatical: 

 

66. Professora:  na segunda você tem um texto aí sobre... o VOLEI 

67. Aluno: voleibol sentado 

68. Professora: isso voleibol das pessoas que têm algum problema... tem 

alguma deficiência física... .certo gente? 

69. Professora: SITTING ( ) do verbo sentado? (sit) lembram? 

70. Aluno: [SIT DOWN] 

71. Professora:  aí você tem voleibol das pessoas que jogam 

SENTADAS.... não é gente?  e aí nessa primeira frase traduz pra mim por 

favor alguém me ajuda aí ... que a garganta ta pedindo clemência 

72. Aluno: [é::. voleibol sentado requer uma rede pequena com quadra 

extremamente pequena]  

73. Professora:  não entendi 

74. Aluno: (rede) 

75. Professora: net net é rede LOWER NET lower net quer dizer uma 

rede mais baixa 

  

 Durante as observações das aulas, ficou perceptível também que, em vários momentos, 

enquanto explicava ou fazia a correção das atividades, a professora P1 perdia a oportunidade 

de abordar a interculturalidade nas aulas, devido ao barulho que os alunos promoviam. Dessa 

forma, ela não conseguia diferenciar se o aluno estava falando o conteúdo da aula, ou se era 

conversa paralela. Houve casos de os alunos dizerem frases como: “eu estou falando com a 

professora sobre o conteúdo da aula, mas, mesmo assim, ela me pediu silêncio”. Outra 

situação também que acontecia frequentemente era quando o aluno tentava consultar a 

professora para saber se o que ele tinha pensado que seria a resposta, ou a tradução correta, 

poderia ser aceito, ou mesmo se estava errada, ele não conseguia a sua atenção porque, devido 

ao barulho, a professora tinha uma visão geral a respeito da fala dos alunos, não conseguindo 

dar atenção às falas isoladas o tempo todo. Essas situações seriam oportunidades para a 

professora ouvir os alunos e perceber sua expressão cultural e seu comportamento diante de 

questões que dialogam com culturas alheias.  

 Houve uma atividade proposta pela professora que sinaliza que iria abordar a 

interculturaliade por meio dela: Os alunos iriam escolher um texto (poderia ser uma música, 
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um conto, ou recorte de revistas), que já tivesse sido traduzido por outra pessoa; iriam colocar 

o texto em inglês no Google tradutor; e depois comparar e buscar compreender as diferenças 

nas traduções. 

 Os alunos fizeram as atividades, demonstraram envolvimento com a proposta e 

entregaram as atividades no prazo estipulado. O problema foi que a professora P1 recebeu a 

atividade que os alunos fizeram, deu nota, mas não disponibilizou nenhum momento de sua 

aula para trabalhar a atividade realizada pelos alunos em casa. 

 Após as observações e análises das transcrições, concluí que a professora P1 ministrou 

suas aulas sem priorizar a AI. Ela se dava por acaso, sem que P1 buscasse explorar as 

oportunidades que surgiram. 

 

5.1.2 As aulas do professor P2  

 

No intuito de contextualizar a análise da abordagem intercultural nas aulas observadas 

do professor P2, neste item, será exposta a impressão que obtive de suas práxis pedagógicas. 

Sendo assim, não se trata ainda de analisar a abordagem intercultural em suas aulas. Será 

exposto como os alunos e professores se comportam e como as interações são realizadas no 

contexto do locus da pesquisa.  

 As aulas do professor P2 que foram observadas aconteciam no turno vespertino, no 

segundo horário, às sextas-feiras, e no primeiro horário, às terças-feiras, no primeiro andar da 

escola. Foi na turma D que as observações das aulas aconteceram; a turma possuía 39 alunos. 

 Os alunos não demonstravam gostar de estudar a língua inglesa, ou das aulas, 

consequentemente, faziam muito barulho e atrapalhavam bastante a prática do professor. 

Constantemente ele tinha que pedir silêncio e buscar não perder o controle do andamento das 

aulas. 

 Apesar do barulho constante, o professor P2 tentava ministrar suas aulas e manter um 

bom relacionamento com os alunos, sem perder a paciência. Provavelmente, os alunos se 

dispersavam durante as aulas pelo fato de o professor não ser o professor regente da turma, ele 

estava substituindo a professora afastada temporariamente. 

 O professor fazia a chamada no início de todas as aulas e corrigia as atividades da aula 

anterior.  As correções eram feitas com a participação dos alunos. O professor pedia aos 

alunos para que fossem até o quadro e copiassem as respostas. Enquanto um aluno copiava as 

respostas, os outros iam dizendo se elas estavam corretas. 
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 A pedido do professor P2, as aulas não foram gravadas, portanto, não existem 

transcrições das aulas observadas.  

    

5.1.2.1 O material didático usado pelo professor P2 

 

 O professor P2 optou por não usar o livro didático que a escola escolheu para o ano 

em que houve observação das aulas. Ele preparava as atividades em forma de apostilas de 

acordo com o conteúdo que ele tinha intenção de trabalhar. Seu argumento era que, dessa 

forma, ele poderia oferecer as atividades elaboradas pensando nos alunos. 

 As atividades, em sua maioria, eram questões do tipo: “Coloque os verbos na forma 

correta do simple present; outras tinham as frases com sujeitos das orações que não eram com 

os pronomes he, she e it. Os alunos eram solicitados a reescrever as frases de forma que 

coubesse o uso desses pronomes na frase; outra atividade pedia que fosse conjugado o verbo 

na terceira pessoa, fazendo uso do s, es e ies nos vocábulos; uma atividade tinha dois 

vocábulos, sendo o verbo da frase para o aluno escolher o correto; outra pedia que os alunos 

usassem na frase a forma correta do verbo que estava em parênteses; e outra, que tinha a 

intenção de trabalhar advérbios de frequência, pedia aos alunos que reescrevessem as frases, 

incluindo os advérbios propostos. 

 Ficou perceptível que o professor P2 se preocupava em preparar suas aulas 

considerando o contexto da turma, dessa forma, o envolvimento dos alunos com as atividades 

propostas era satisfatório, o que dificultava era o barulho que o professor não conseguia 

controlar o tempo todo. Ao mesmo tempo em que faziam as atividades, conversavam 

paralelamente. 

 

5.1.2.2 A Abordagem Intercultural no ensino da LI apresentada pelo professor P2  

 

Como citado anteriormente, o propósito principal desta pesquisa foi analisar de que 

forma a abordagem intercultural é apresentada no ensino da LI nas turmas do primeiro ano do 

Ensino Médio de uma escola pública no município de Guanambi – BA. Respaldado no 

referencial teórico, foram feitas observações, gravações e transcrições das aulas para análise. 

Vale ressaltar que não houve gravação das aulas do professor P2 atendendo sua solicitação.  
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Dois colaboradores participaram da pesquisa. Neste item, será apresentada a análise de como 

se deu a AI nas aulas do professor P2. 

Assim como nas aulas do outro participante, a turma tinha uma quantidade grande de 

alunos que faziam com que o barulho fosse constante e atrapalhasse o desenvolvimento das 

atividades planejadas e, consequentemente, diminuía a oportunidade de o professor abordar 

aspectos culturais nas aulas. O tempo de interação dos alunos com o professor no estudo de 

conteúdos relacionados ao ensino da LI era reduzido, consequentemente, as oportunidades de 

perceber como se dava a AI nessas aulas também se tornaram menores. 

As atividades elaboradas pelo professor P2 visavam a muitos aspectos gramaticais e as 

questões eram muito voltadas para a memorização destes conteúdos e de forma 

descontextualizadas. O método de correção adotado era muito direcionado para o certo ou 

errado, sem oportunizar a exploração do uso dos vocábulos, ou conteúdo gramatical na 

prática. Somente quando os alunos tentavam traduzir algumas palavras ou frases, o 

pesquisador conseguia detectar aspectos culturais nas atividades. A forma de o professor 

explicar por que a tradução não estava correta, ou quando o aluno mostrava porque traduziu, 

ou respondeu, daquela forma, revelava uma abordagem intercultural na aula. Algumas vezes o 

professor demonstrava para os alunos que eles haviam errado a atividade porque eles estavam 

tratando determinado assunto gramatical na LI da mesma forma que seria em Língua 

Portuguesa. 

Um exemplo interessante foi o uso dos adjetivos possessivos your, his e her. Os alunos 

demonstravam dificuldades em compreender o uso desses adjetivos porque formulavam os 

exemplos com o pronome “seu”, da língua portuguesa. O interessante era que os alunos, 

devido a aspectos socioculturais, só conseguiam formular exemplos em português, assim, 

convenciam-se de que não havia necessidade dos três equivalentes na LI. O professor 

compreendia os argumentos deles, mas sentia a necessidade de convencê-los de que a LI 

apresentava uma forma mais clara do uso. Eles por sua vez, não se convenciam de que algo 

claro poderia ser mais difícil de ser compreendido.   

 No exemplo exposto, o professor foi feliz ao mostrar para os alunos o motivo das 

diferenças ao formular as frases. Ele deixou claro para os alunos que, mesmo entre falantes de 

uma mesma língua, uma informação pode ser dita de diferentes formas, fato que também 

ocorre em se tratando de falantes de línguas diferentes. Ele ressaltou que se tratava de reflexos 

da cultura do falante.  

 Várias situações como essas que oportunizaram abordar a interculturalidade nas aulas 

passaram despercebidas pelo professor P2. Durante a correção das atividades, ele poderia 
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explorar melhor a compreensão dos alunos e levantar diálogos culturais ricos nas aulas. 

Diferentemente, sua intenção exclusiva era saber se houve compreensão por parte dos alunos 

nos assuntos gramaticais explicados, sem levar em conta os aspectos culturais. 

 O professor P2 mostrava-se dedicado à sua função, como também mostrava gostar de 

ensinar, contudo ele não demonstrava ter ciência da relevância da abordagem cultural nas 

aulas de LI. As vezes em que se deu a AI nas aulas, não foram consequências de uma prática 

planejada pelo professor, aconteceram naturalmente. 

 

5.2 Análise dos questionários 

 

O questionário foi elaborado na intenção de compreender mais sobre a prática docente 

dos participantes da pesquisa através do posicionamento deles no contexto e, ao mesmo 

tempo, facilitar a análise da dinâmica das aulas observadas.  

 

5.2.1 Análise do questionário respondido pelo participante P1 

 

 Para compreensão dos conceitos e relevância da abordagem intercultural nas aulas de 

LI, todo professor necessita ter uma formação adequada. Não seria impossível o professor, 

inconscientemente, adotar uma prática que atendesse aos conceitos de uma abordagem 

intercultural em suas aulas, por isso o questionário foi útil para perceber se as ações do 

professor durante as aulas tinham respaldo de sua formação. 

 A professora P1 é formada em Letras com licenciatura plena em LI; ao responder o 

questionário, afirmou que considera a cultura como “parte integrante e importante do ensino 

de Inglês”. Ao ser questionado sobre o que entedia por competência intercultural, ela 

respondeu: “Entendo que seja algo que inevitavelmente precisamos lidar no 

ensino/aprendizagem de línguas e que nem sempre somos (Nós, professores) competentes o 

suficiente para alcançarmos essa interculturalidade nas salas de aula do ensino regular 

público. ” 

 Percebe-se que a professora P1 tem um posicionamento sincero ao assumir sua 

dificuldade em pôr em prática a AI, ao mesmo tempo que demonstra reconhecer sua 

relevância para as aulas. Fica claro também que a pergunta queria saber o que ele entedia por 

competência intercultural; embora a resposta tenha sido satisfatória, não evidencia se ela tem 

conhecimento aprofundado do tema. Outra informação importante é o desabafo quanto à 
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dificuldade com o ensino regular público, uma vez que ela diz “nós professores”. Fica claro 

que a professora pensa que seria possível na rede particular de ensino, mas não na rede 

pública. 

 No intuito de indiretamente saber o que a professora entendia por AI, uma das 

perguntas questionava como a AI poderia contribuir para a formação do aluno de LI. Mais 

uma vez a resposta foi satisfatória, contudo ela não demonstrou-se claramente que tinha 

conhecimento aprofundado, nem opinião formada sobre como a AI acontece em sala de aula. 

Para a professora, de acordo com as respostas, a competência intercultural se resume em, 

sendo uma das razões que os alunos e professores gostam, “o contato com a cultura do outro, 

do desejo de entender o pensamento e as ideias do outro”. Sem dúvida a resposta é coerente 

com o tema, mas para se ter certeza de que a professora tem conhecimento mínimo 

satisfatório, necessitaríamos de uma resposta mais ampla.  

 Muitos professores acreditam que trabalhar aspectos culturais durante as aulas seria 

como criar mais uma habilidade, como se esses aspectos fossem algo que devesse ser 

ensinado de forma separada, negando a relação da interdependência que existe entre língua e 

cultura em cada uma de suas formas e demonstrações (FRANÇA; SANTOS, 2008). O 

professor que acreditar que a cultura é algo que deva ser trabalhado à parte, provavelmente 

promove o ensino limitado a itens como comida, festas, folclore da vida diária e estatísticas 

(SIQUEIRA, 2012). 

Para saber se a professora estava segura sobre como trabalhar aspectos culturais em 

sala, foi perguntada no questionário como desenvolver a competência intercultural dos alunos 

nas aulas de LI. A professora P1 respondeu: 

 

Penso que muitas mudanças seriam necessárias... e talvez sem sucesso, se o 

atual sistema de educação não sofrer uma mudança brusca em todos os 

setores, a começar pelo incentivo a qualificação do profissional educador, 

infraestrutura, salas com números menores de alunos, incentivo maior na 

participação do pais...etc. 

 

 

Infelizmente a resposta da professora P1 fugiu completamente da pergunta. O 

questionário abordava questões pedagógicas, a professora direcionou sua resposta para 

questões políticas. O que fica possível para análise são apenas hipóteses. Existe a 

possibilidade de ela ter sido abordado em um dia em que estava muito insatisfeita com o 

sistema educacional, ou a professora, para não dizer que não sabia, distorceu a resposta. 
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De acordo com Kramsch (1998), a cultura pode ser trabalhada durante as aulas sem 

nenhuma preparação prévia durante a participação dos alunos nas aulas, questões culturais 

podem surgir, ou serem provocadas pelo professor. Contudo, a professora precisa preparar 

suas aulas de forma que a participação dos alunos aconteça. Quanto maior for a interação dos 

alunos nas aulas, maior será a oportunidade de uma abordagem intercultural.  

A professora, ao ser questionada se, na preparação e durante suas aulas, buscava 

colocar em prática seus conhecimentos sobre o que seria uma aula ministrada em uma 

abordagem intercultural, ela respondeu: “Acredito que, na medida do possível, venho 

procurando dar mais espaço para este aspecto, embora eu me sinta muitas vezes limitada, 

devido às obrigações com a programação da grade de conteúdos e com os resultados 

quantitativos...”. 

Ainda sobre as crenças e práticas do que seria trabalhar cultura durante as aulas, 

preocupado com os estereótipos culturais, e ciente de que a LI é uma língua internacional, ou 

seja, os alunos precisam ser preparados para dialogar com nativos, ou não da LI, foi 

perguntado à professora se existe algum país, ou países de que ele prioriza as características 

culturais durante as aulas de inglês. A professora respondeu que não e que orienta sua prática 

de acordo com o livro didático. 

Além de aprender uma segunda língua e compreender a cultura dos outros, o professor 

de LI também precisa estar ciente da necessidade de contribuir para a formação do aluno 

como cidadão (JORGE, 2009). Ainda segundo Jorge, esta contribuição se dá oportunizando 

aos alunos, entre outras coisas, refletirem sobre a língua e cultura materna, como também 

aprenderem sobre a diversidade cultural que existe no mundo e no seu próprio país. 

Jorge (2009) enfatiza que o professor de LI precisa introduzir em suas aulas aspectos 

culturais sem deixar que a cultura do falante da língua-alvo a ser ensinada seja tratada como 

superior, ou prioridade nas aulas. No intuito de identificar o que a professora acredita sobre 

esta questão, foi perguntado se ela acha relevante para o ensino da LI considerar a cultura de 

seus alunos. Mesmo a pergunta tendo sido enfática de que se tratava da cultura dos alunos, a 

professora demonstrou mais preocupação em trabalhar com a cultura de outros países, sem 

demonstrar que passa para os alunos que eles também são ricos culturalmente. “Com certeza. 

Costumo fazê-los refletir sobre a cultura de outros países, não pela via da comparação e/ou 

inferiorização da nossa cultura, mas pela valorização das diferenças entre elas na construção 

de diferentes pontos de vista e maneiras de viver”.    

As respostas da professora no questionário sinalizaram que a ela não possui 

conhecimento aprofundado sobre o que seria uma abordagem intercultural no ensino de língua 
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inglesa. Suas respostas demonstraram que ela tem a preocupação com os aspectos culturais, 

mas não possui segurança em sua aplicabilidade.   

 

5.2.2 Análise do questionário respondido pelo professor P2 

 

Os dois participantes responderam ao questionário. A intenção em usar o questionário 

foi compreender o posicionamento dos professores sobre o tema interculturalidade e facilitar a 

análise da dinâmica das aulas observadas para que, posteriormente, uma triangulação dos 

dados fosse realizada. Neste item, encontra-se a análise do questionário respondido pelo 

participante professor P2. 

 O professor P2 é formado em Letras com licenciatura plena em LI e, ao ser perguntado 

como ele, na condição de professor de LI, definia cultura, sua resposta foi: 

 

Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e 

comportamentais de um povo. A cultura possui tanto aspectos tangíveis - 

objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto - quanto intangíveis - 

ideias, normas que regulam o comportamento, formas de religiosidade.  

Aspectos esses que constroem a realidade social dividida por aqueles que a 

integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e normas. 

 

 

Ao ser questionado sobre o que entedia por competência intercultural o professor 

respondeu: 

 

A competência intercultural é a capacidade de entender e gerenciar 

diferentes visões de mundo culturais. Tendo em conta as visões de mundo 

culturais realizadas por você e pelos outros, você pode criar melhores 

relacionamentos, melhorar seu próprio desempenho e ajudar a construir o 

sucesso para os indivíduos e equipes com os quais você trabalha com 

regularidade. 

 

No intuito de saber se o professor associava a abordagem intercultural nas aulas de LI  

à formação do indivíduo, a pergunta do questionário indagava qual a contribuição da AI na 

formação do aluno e a resposta foi: 

  

Ensinar LI não significa apenas transmitir a estrutura gramatical da língua 

paralelo aos valores culturais do povo que a fala. Mas, significa, entre outros 

aspectos relevantes, permitir ao aprendiz o acesso a outras culturas, outros 

modos de pensar o mundo. Ao ensinarmos uma nova língua, também 

contribuímos para a formação de indivíduos que se veem como cidadãos do 
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mundo, trabalhamos com noções de quem somos e com questionamentos 

sobre a relação dessa nova língua com nossas identidades individuais e 

coletivas. 

 

Embora as respostas estejam muito bem elaboradas e demonstrem conhecimento do 

tema, fui informado verbalmente pelo professor de que ele preferiu fazer uma pesquisa antes 

de responder ao questionário. Dessa forma as respostas não são autenticas, visto que elas 

foram elaboradas através de recortes tirados de textos da internet.  

 Diante do exposto, não foi possível tirar conclusões das respostas do professor ao 

responder às perguntas do questionário, uma vez que existem várias possibilidades: 1) faltou 

tempo para dedicar às respostas do questionário; 2) falta-lhe conhecimento sobre o tema; e 3) 

não compreendeu o enunciado da questão. Portanto, para análise, serão consideradas apenas 

as respostas relacionadas às práticas do professor. 

Muitos profissionais do ensino de idiomas ainda acreditam que abordar a 

interculturalidade nas aulas significa incluir material extra durante a sua preparação. Segundo 

Kramsch (1998), a AI pode acontecer naturalmente durante qualquer atividade aplicada.       O 

professor, ao ser questionado se, na preparação e durante suas aulas, buscava colocar em 

prática seus conhecimentos sobre o que seria uma aula ministrada em uma abordagem 

intercultural, ele respondeu: 

  

Durante explanações gramaticais, eu tento sequenciar o conteúdo de modo 

que um assunto abra caminho, ou dê algum respaldo para o próximo. Sempre 

buscando interligá-los para que o aluno venha ter noção da estrutura 

gramatical da Língua como um todo e não de maneira fragmentada. 

Contudo, vejo a dificuldade por parte deles na assimilação da estrutura 

gramatical da LI como um todo. 

 

  Na resposta o professor não abordou o que questionava a pergunta. Ele se preocupou 

mais em falar de sua didática de ensino do que sobre o que a pergunta propunha. 

 Como o professor P2 não adotava o livro didático que a escola selecionou, e como ele 

preparava suas aulas em forma de apostilas, não há como transferir a culpa da ausência de 

uma abordagem intercultural nas aulas ao material isoladamente. Ao ser perguntado de que 

forma o material adotado em suas aulas de inglês viabilizava a perspectiva intercultural. Ele 

respondeu: 

 

Infelizmente o material proposto pela escola do qual eu trabalho está num 

nível maior do que os meus alunos. Não saberia (nem poderia) dizer se o 

material está descontextualizado ou nem se não viria a viabilizar o ensino 

numa perspectiva mais intercultural. Mas, não está condizente com o nível 
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de conhecimento prévio e nem ao alcance do conhecimento dos demais. 

Portanto, utilizamos outro material aonde tentamos buscar conteúdos que se 

aproximem ao máximo daquilo que temos em Língua Portuguesa para que 

facilite para o aluno que por sua vez possa estar associando a LI a sua língua 

materna. Mas, talvez o material utilizado ainda não esteja tão voltado para 

esse tipo de abordagem intercultural. 

 

Embora o professor tenha se expressado como um conhecedor do livro didático Take 

Over e considere ele num nível maior do que de seus alunos, ao analisar minuciosamente o 

material, percebe-se um engano por parte do professor nas propostas culturais abordadas no 

livro. 

O livro didático Take Over, escolhido pela escola, se apresenta organizado e 

estruturado para facilitar o trabalho do professor nos aspectos culturais, atende, portanto, aos 

conceitos atuais de AI, valorização da cultura do aluno e respeito às diferenças (SANTOS, 

2010b). Quando o professor se refere a AI, ele usa a expressão; “esse tipo de abordagem 

intercultural”, que demonstra que ele não tem familiaridade com o tema. 

Ao ser questionado se existe algum país, ou países em que ele prioriza suas 

características culturais durante as aulas de inglês, o professor disse que prioriza Londres7 e 

Estados Unidos ao mencionar as diferenças culturais principalmente na variação linguística 

entre ambos. Quanto à valorização da cultura dos alunos, respondeu que “é inevitável certas 

comparações que vão surgir de maneira espontânea por parte deles e de nossa parte também 

como professores para viabilizar o entendimento”. 

 Ao analisar todas as respostas, ficou perceptível que quando a abordagem dos aspectos 

culturais acontece durante as aulas, ela se dá de forma inconsciente pelo professor, uma vez 

que ele demonstrou não ter conhecimentos para uma proposta de aula em uma abordagem 

intercultural. 

 

5.3 Triangulação dos dados  

 

A triangulação contribui para que o pesquisador possa olhar para o mesmo fenômeno, 

ou questão de pesquisa, a partir de mais de uma fonte de dados. Informações advindas de 

diferentes ângulos podem ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de 

pesquisa (DECROP, 2004). Dessa forma, foram utilizados diferentes instrumentos de coleta 

de dados para que os resultados fossem alcançados: observações não participativas e não 

                                                 
7 A intenção do participante era dizer Inglaterra.  
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estruturadas de aulas, sendo algumas gravadas e transcritas; análise do material didático; e 

questionários respondidos pelos professores. 

 

5.3.1 Triangulação dos dados obtidos na pesquisa da professora P1 

 

Os instrumentos de coleta oportunizaram contrastar o que os autores pensam sobre o 

ensino numa abordagem intercultural e suas preocupações com a prática do professor. Após a 

coleta dos dados, pude perceber a ótica dos autores que foram o aporte teórico da pesquisa, ao 

falarem sobre o que deve ser colocado em prática para um ensino que alcance resultados 

satisfatórios. Muitas vezes tive a sensação de que os autores assistiram à mesma aula a que eu 

estava assistindo. Muitas recomendações dos autores sobre o que deva, ou não, ser feito 

durante as aulas alcançaram relevância diante da observação da prática da professora. 

Lima (2009) argumenta que os alunos precisam ser preparados para situações do uso 

da língua, uma vez que eles podem passar por situações constrangedoras, bem como 

constranger outras pessoas. Ainda segundo o autor, ensinar uma língua estrangeira não se 

resume a traduzir palavras e aplicar regras de uma língua para outra. Como a professora 

repetiu sua metodologia de ensino e seu método de explicação dos conteúdos propostos, não 

há dúvida de que as recomendações do autor são adequadas a esta professora. Ao responder 

ao questionário, a professora assume em sua resposta que não tem segurança em abordar a 

interculturalidade em suas aulas, ao afirmar que “nem sempre somos (Nós, professores) 

competentes o suficiente para alcançarmos essa interculturalidade nas salas de aula do ensino 

regular público”. 

A professora P1 deixou claro, nas aulas apresentadas e ao responder o questionário, 

que sua preocupação era conseguir passar uma determinada quantidade de conteúdos 

gramaticais sem perceber que, como professora de LI, ela precisa oferecer algo além dos 

aspectos linguísticos. Segundo os autores Scheyerl (2004) e Brun (2004), a formação do 

indivíduo deve ser um dos objetivos da aula de língua estrangeira.  

Ficou perceptível, tanto no questionário quanto nas aulas observadas, que o 

entendimento do que é uma abordagem intercultural não era algo da segurança da professora. 

Isso se justifica quando Lima (2009) esclarece que o aconselhável é adotar uma estratégia 

mais interpretativa durante as aulas do que se concentrar no ensino de fatos sobre determinado 

país de fala inglesa.  
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Pelo exposto, conclui-se que a professora desenvolve a prática intercultural nas aulas 

de inglês de forma muito superficial e que as concepções de cultura e abordagem intercultural 

dela não estão embasadas em estudos recentes sobre o tema, consequentemente, não facilitam 

para que ela possa explorar as oportunidades que surgem de abordar aspectos culturais. De 

acordo com as respostas no questionário, a professora prefere a cultura americana como 

referência no ensino e aprendizagem da LI, contudo não tive oportunidade de perceber este 

fato durante as observações das aulas, como também não ficou perceptível a relação dos 

alunos com a valorização da própria cultura. 

 

5.3.2 Triangulação dos dados obtidos na pesquisa do participante P2 

 

A pesquisa completa contou com a participação de dois professores. Por uma questão 

didática, decidi fazer a análise dos dados de cada participante separadamente. Neste item será 

feita a triangulação dos dados obtidos na pesquisa do professor participante P2. 

Diante do que os autores (BRUN, 2004; JORGE, 2009; LIMA, 2009; OLIVEIRA, 

2012; PENNYCOOK, 1994; RAJAGOPALAN, 2009; SCHEYERL, 2004; SIQUEIRA,2014) 

conceituam e recomendam sobre o tema da pesquisa, pude analisar de que forma a abordagem 

intercultural foi desenvolvida nas aulas da professora P1. Após a análise individual dos 

instrumentos, foi possível tirar as conclusões e obter respostas para as questões norteadoras.  

O professor P2 não deixou claras suas percepções de cultura e abordagem intercultural 

ao responder ao questionário, portanto não foi possível perceber se sua prática era baseada em 

alguma crença. As aulas se apresentavam baseadas no Método Gramática Tradução. As 

atividades elaboradas pelo professor eram voltadas para conteúdos gramaticais e, não 

abordavam questões reflexivas, nem oportunizam a AI. Em nenhum dos instrumentos de 

análise foi percebida uma (super)valorização de alguma cultura de falantes nativos da LI por 

parte  do professor, Todavia, como as aulas não abordavam questões culturais, durante as 

observações não foi possível analisar como se dá a valorização da própria cultura e da cultura 

estrangeira por parte  dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados neste trabalho demonstram a relevância da tomada de 

consciência a respeito da Abordagem Intercultural nas aulas de LI. Pode parecer óbvio para 

um professor de inglês as recomendações e conceitos apresentados pelos autores citados nesta 

dissertação, mas se percebe que na prática, não é tão simples desenvolver um ensino 

abordando aspetos culturais numa abordagem intercultural. 

 Durante a coleta de dados, foi possível compreender claramente que as recomendações 

dos autores surgiram devido a seus conhecimentos, tanto do assunto tratado, quanto da 

realidade do ensino da LI como língua estrangeira. Muitas vezes eu lembrava das 

recomendações dos autores enquanto observava as aulas. 

 Durante a pesquisa, ficou perceptível que o tema proposto é atual e confirmou que ele 

pode ser de grande contribuição para melhorias no ensino da LI. No capítulo da justificativa, 

cito que após ler o artigo científico “Vozes da (Re)conquista: O papel da cultura no ensino da 

língua inglesa”, publicado em 2008 por Lima, ganhei consciência e afinidade com o tema 

cultura e interculturalidade.  Até então, eu acreditava ter uma opinião sobre o assunto, porém 

só depois de ler o artigo, percebi que meus conhecimentos eram elementares sobre o que seria 

uma aula de inglês tratando a língua inglesa como língua internacional e o que seria abordar 

corretamente os aspectos culturais em sala de aula, desenvolvendo, assim, a competência 

comunicativa intercultural nos alunos.   

Como parte do corpo docente do curso de licenciatura em letras com inglês em uma 

universidade que tem um campus na mesma região em que a pesquisa foi realizada, senti a 

necessidade de pesquisar se o ensino da LI estava sendo realizado conforme idealizado pelos 

autores consultados, para através da análise contribuir para as mudanças e melhorias no 

ensino da LI.   

Para tanto, os objetivos gerais e específicos foram traçados, a metodologia definida e 

fui a campo. A princípio uma das questões norteadoras era saber se a AI acontecia durantes as 

aulas de inglês nas aulas ministradas pelos professores participantes da pesquisa. Após 

diálogos com os membros da banca de qualificação, percebi que: só pelo fato dos professores 

participantes ministrarem suas aulas de inglês falando português, já se configura a AI, daí o 

objetivo geral da pesquisa passou a ser de analisar de que forma a abordagem intercultural é 

desenvolvida no ensino da LI no primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública no 

município de Guanambi – BA. 
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Durante as observações das aulas de ambos os participantes, percebi que a AI não 

aconteciam minimamente conforme o que é recomendado pelos autores (BRUN, 2004; 

JORGE, 2009; LIMA, 2009; OLIVEIRA, 2012; SCHEYERL, 2004; SIQUEIRA,2014). 

Vários fatores que dificultam, ou justificam a impossibilidade da AI durante as aulas, foram 

detectados: 

 

1. A estrutura física da escola não contribuiu. A sala de aula muito grande forçava 

o professor e os alunos a falarem alto para serem ouvidos. A temperatura 

também incomodava - a sala possuía três ventiladores de teto, mas apenas dois 

funcionavam. Vale ressaltar que Guanambi é uma cidade muito quente e as 

salas tinham uma média de 40 alunos;  

2. A metodologia dos professores diante do contexto de suas aulas. Os 

professores passavam muito tempo fazendo chamada e dando visto nas 

atividades dos alunos. Isso devido ao fato de precisarem avaliar a participação 

dos alunos nas aulas; 

3. As respostas dos professores nos questionários demonstram que eles não têm 

conhecimento aprofundado do que seria trabalhar a competência intercultural 

nas aulas de LI; 

4. A maneira dos professores prepararem as aulas e a forma como usavam o 

material didático durante as aulas não oportunizava a eles abordarem aspectos 

interculturais. 

 

Diante do exposto, algumas questões norteadoras tiveram suas respostas de forma 

subentendida. Ao pesquisar como os professores desenvolvem a prática intercultural nas aulas 

de inglês, os instrumentos revelaram que a AI acontecia de forma inconsciente pelos 

professores, visto que eles não previam as oportunidades, nem aproveitava de forma 

proposital quando ela aparecia. 

As concepções de cultura e abordagem intercultural que esses professores de inglês 

como língua estrangeira possuem demonstram que eles não tiveram estudos aprofundados do 

tema, dessa forma falta a eles um posicionamento seguro e crítico sobre o que o seria na 

prática uma AI, consequentemente ela não era apresentada nos seus trabalhos em sala de aula.  

Um dos problemas do professor que não possui uma postura crítica diante dos 

aspectos culturais em sala de aula é o fato de ele se apoiar em estereótipos culturais. Segundo 

Siqueira (2008), ele abstém- se de promover um confronto entre culturas. Tanto ele, quanto 
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seus alunos se tornam alienados e à mercê da condição de inferioridade impregnada na alma 

dos povos oriundos de ex-colônias.  Diante do exposto, buscou-se saber se há uma 

(super)valorização de alguma cultura de falantes nativos da LI por parte  do professor e como 

se dá a valorização da própria cultura e da cultura estrangeira por parte  dos alunos durante as 

aulas. 

Ao responder ao questionário sobre priorizar alguma cultura, a professora P1 

respondeu que orienta a questão cultural de acordo com o livro didático, enquanto P2 disse 

que menciona, durante suas aulas, as diferenças entre o inglês americano e britânico. Quanto à 

valorização da cultura de seus alunos, ambos afirmaram, ao responder o questionário, que 

acham relevante considerar a cultura dos alunos durante as aulas, contudo não consegui 

perceber ênfase nesta questão durante as observações.  

Os professores buscavam garantir o aprendizado dos alunos, apresentavam domínio 

dos conteúdos que ministravam e, diante do contexto da escola, apresentavam um trabalho 

satisfatório. Contudo, acredito que eles poderiam dedicar e enfatizar mais suas aulas nos 

aspectos culturais. Ao preparar, ou explorar o material didático, eles deixavam refletir que a 

AI ainda não é de seus profundos conhecimentos. 

O livro didático que a professora P1 adotava era estruturado para facilitar ao professor 

uma dinâmica nas aulas que oferecesse uma interação abordando os aspectos da comunicação 

intercultural, contudo a professora não usava o material em conformidade com as sugestões, 

ou abordagens propostas no manual do professor que o livro trazia. Dessa forma percebe-se 

que a professora P1 tinha oportunidade de adotar uma AI em suas aulas, mas não a 

aproveitava. 

O professor P2 não adotava o mesmo livro, ele elaborava seu material didático. As 

atividades propostas no material que ele planejava não facilitavam discussões voltadas para 

questões culturais, por se tratar de ser atividades inspiradas no método Gramática Tradução.  

Como os dois participantes foram licenciados na mesma universidade e o intervalo de 

tempo entre a conclusão do curso entre eles não foi tão distante, existe a possibilidade de ter 

faltado estudos teóricos mais aprofundados a respeito da AI no ensino da LI durante o curso 

de graduação. Essa possibilidade já era uma hipótese levantada e um dos motivos que 

incentivou essa pesquisa. Como professor da mesma instituição de ensino em que eles 

formaram, percebi que as abordagens culturais encontradas nos componentes curriculares do 

curso não direcionavam para uma AI, nem durante o curso, nem visando à prática dos futuros 

licenciados. 
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Como os estudos teóricos que fundamentaram esta pesquisa comprovam as 

contribuições da AI para o ensino e aprendizagem da LI, como também para a formação do 

aluno como cidadão, e a pesquisa revelou uma carência destes estudos na formação dos 

participantes, mesmo eles sendo licenciados em Letras com Inglês, sendo assim, minha 

proposta inicial se mostra necessária para as próximas ações. Pretendo elaborar um plano de 

ação que conscientize o máximo possível de profissionais envolvidos no ensino da língua 

inglesa nas escolas públicas da região Alto Sertão Baiano sobre a relevância da AI, através de 

projetos de extensão na universidade e participação em eventos, além da possibilidade de 

oferecer sugestões de incrementos, ou alterações no projeto do curso de Letras ao qual 

pertenço.  
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APÊNDICE A - AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 
 
 
 
 
 

 
Eu, _________________________________, ocupante do cargo 

de______________ do(a) ________________________________________, 

AUTORIZO a coleta de dados do projeto A Interculturalidade no Ensino da 

Língua Inglesa em Uma Escola Pública do Alto Sertão Baiano dos 

pesquisadores  Reinaldo Ferreira da Silva e Diógenes Candido de Lima após a 

aprovação do referido projeto pelo CEP/UESB. 

 

 

Guanambi, ___ de_________ de_____  

 

 

 

ASSINATURA:____________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

  Convidamos o Sr. ______ para participar da Pesquisa “CULTURA E 

INTERCULTURALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: UM OLHAR 

SOBRE SUA APLICABILIDADE NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ALTO 

SERTÃO BAIANO” desenvolvida pelo pesquisador Reinaldo Ferreira da Silva e 

orientada pelo Prof. Dr. Diógenes Candido de Lima, a quem poderá ser contatado / 

consultado a qualquer momento que julgar necessário através do telefone nº (77) 

88295336 ou e-mail dlima49@gmail.com.  

A pesquisa pretende, em linhas gerais perceber as concepções de cultura e 

da abordagem intercultural que os professores envolvidos na pesquisa possuem. .  

Sua participação é voluntária e se dará por meio de concessão de uma 

entrevista semi-estruturada e autorização a observação de suas aulas a partir da 

assinatura desta autorização.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O Sr. não terá nenhuma despesa e também 

não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.  

Para qualquer outra informação, a Sra. poderá entrar em contato com o 

pesquisador no endereço Rua Levindo Garcia Leal, 641 bairro Paraiso, Guanambi, 

ou pelo telefone (77) 34519157.. 
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APÊNDICE C - CONSENTIMENTO PÓS–INFORMAÇÃO  

 

Eu, _____ fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da 

minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do 

projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

 

______________________                                                       

Assinatura do participante  

 

________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PROFESSOR P1 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Prezado (a) professor (a), este questionário é parte integrante do trabalho de pesquisa 

intitulado “Cultura e interculturalidade nas aulas de língua inglesa: um olhar sobre sua 

aplicabilidade na rede pública de ensino do alto sertão baiano”, que objetiva analisar de 

que forma a abordagem intercultural é apresentada no ensino da LI no primeiro ano do 

Ensino Médio de uma escola pública no município de Guanambi – BA. Informamos que 

os dados serão tratados com a devida impessoalidade e as respostas dadas serão 

utilizadas apenas para fins de cunho científico. Lembramos ainda que, no âmbito da 

pesquisa, a identidade dos informantes será inteiramente preservada. Sinta-se livre para 

interromper e pedir esclarecimentos sobre as perguntas.   

Agradecemos a sua atenção e colaboração. 

 

1. Qual sua formação acadêmica? 

Sou formada em Letras com licenciatura plena em L. Inglesa. 

2. Na condição de professor de inglês, como você define cultura? 

Parte integrante e importante do ensino de Inglês. 

3. O que você entende por competência intercultural? 

Entendo que seja algo em que inevitalmente precisamos lidar no ensino/aprendizagem de 

línguas e que nem sempre somos (Nós professores) competentes o suficiente para 

alcançarmos essa interculturalidade nas salas de aula do ensino regular público. 

4. Como a abordagem intercultural pode contribuir para a formação do aluno de LI? 

De muitas formas, em principio uma das razões pela qual os alunos, e aqui me incluo, se 

interessam pela aprendizagem de um idioma é exatamente o contato com a cultura do 

outro, do desejo de entender o pensamento e as idéias do outro.  

5. Como desenvolver competência intercultural dos alunos nas aulas de LI? 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

Programa de Pós-Graduação Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Orientador: Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima 

Mestrando: Reinaldo Ferreira da Silva 
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Penso que muitas mudanças seriam necessárias... e talvez sem sucesso, se o atual sistema 

de educação não sofrer uma mudança brusca em todos os setores, a começar pelo incentivo 

a qualificação do profissional educador, infra-estrutura, salas com números menores de 

alunos, incentivo maior na participação do pais..etc 

6. Na preparação e durante suas aulas de LI, você busca colocar em pratica os conceitos que 

você expôs nas respostas anteriores? 

Acredito que na medida do possível, venho procurando dar mais espaço para este aspecto, 

embora eu me sinta muitas vezes limitada, devido às obrigações com a programação da 

grade de conteúdos e com os resultados quantitativos... 

7. O material adotado em suas aulas de inglês viabiliza a perspectiva intercultural? Se 

afirmativo, de que forma? 

Sim, de forma superficial. A ideia é que não seja focada a cultura A ou B, mas 

características culturais de qualquer lugar do mundo. 

8. Existe algum país, ou países em que você prioriza suas características culturais durante as 

aulas de inglês? 

Não. Oriento minha prática de acordo o livro didático. 

9. Você acha relevante para o ensino da LI, considerar a cultura de seus alunos? 

Com certeza. Costumo fazer-los refletir sobre a cultura de outros países, não pela via da 

comparação e/ou inferiorização da nossa cultura, mas pela valorização das diferenças entre 

elas na construção de diferentes pontos de vista e maneiras de viver.    
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PROFESSOR P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Prezado (a) professor (a), este questionário é parte integrante do trabalho de pesquisa 

intitulado “Cultura e interculturalidade nas aulas de língua inglesa: um olhar sobre sua 

aplicabilidade na rede pública de ensino do alto sertão baiano”, que objetiva analisar de 

que forma a abordagem intercultural é apresentada no ensino da LI no primeiro ano do 

Ensino Médio de uma escola pública no município de Guanambi – BA. Informamos que 

os dados serão tratados com a devida impessoalidade e as respostas dadas serão 

utilizadas apenas para fins de cunho científico. Lembramos ainda que, no âmbito da 

pesquisa, a identidade dos informantes será inteiramente preservada. Sinta-se livre para 

interromper e pedir esclarecimentos sobre as perguntas.   

Agradecemos a sua atenção e colaboração. 

 

10. Qual sua formação acadêmica? 

Letras com Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas. 

 

11. Na condição de professor de inglês, como você define cultura? 

Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, lingüísticas e 

comportamentais de um povo. A cultura possui tanto aspectos tangíveis - objetos ou 

símbolos que fazem parte do seu contexto - quanto intangíveis - ideias, normas que 

regulam o comportamento, formas de religiosidade.  Aspectos esses que constroem a 

realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e 

estabelecendo valores e normas.  

 

12. O que você entende por competência intercultural? 

A competência intercultural é a capacidade de entender e gerenciar diferentes visões 

de mundo culturais. Tendo em conta as visões de mundo culturais realizadas por você 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

Programa de Pós-Graduação Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Orientador: Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima 

Mestrando: Reinaldo Ferreira da Silva 
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e pelos outros, você pode criar melhores relacionamentos, melhorar seu próprio 

desempenho e ajudar a construir o sucesso para os indivíduos e equipes com os quais 

você trabalha com regularidade. 

 

13. Como a abordagem intercultural pode contribuir para a formação do aluno de LI? 

Ensinar LI não significa apenas transmitir a estrutura gramatical da língua paralelo aos 

valores culturais do povo que a fala. Mas, significa, entre outros aspectos relevantes, 

permitir ao aprendiz o acesso a outras culturas, outros modos de pensar o mundo. Ao 

ensinarmos uma nova língua, também contribuímos para a formação de indivíduos que 

se vêem como cidadãos do mundo, trabalhamos com noções de quem somos e com 

questionamentos sobre a relação dessa nova língua com nossas identidades individuais 

e coletivas. 

 

14. Como desenvolver competência intercultural dos alunos nas aulas de LI? 

Na busca pelo conhecimento os estudantes precisam acreditar que essa “nova” língua 

será de grande importância para o seu aprimoramento cultural. Por isso, ao 

contextualizar os conteúdos da língua inglesa, pode-se explorar os efeitos que a 

interculturalidade causa no ensino de inglês ao discutir o assunto sobre cultura que 

será ensinado, pois através disso o aluno poderá observar e interagir com os conteúdos 

propostos, possibilitando uma abordagem das diferenças sociais e culturais no interior 

de sua própria cultura ao comparar com a cultura alheia. Na condição de educadores 

devemos buscar uma forma de conseguir aproximar a Língua Estrangeira da realidade 

do aluno, fazendo com que ele se interesse pela nova língua e ao refletir sobre os 

aspectos culturais do outro pais (da língua alvo) ao mesmo tempo em que olha para a 

sua própria cultura.  

 

15. Na preparação e durante suas aulas de LI, você busca colocar em pratica os conceitos 

que você expôs nas respostas anteriores? 

Durante explanações gramaticais, eu tento seqüenciar o conteúdo de modo que, um 

assunto abra caminho, ou dê algum respaldo para o próximo. Sempre buscando 

interligá-los para que o aluno venha ter noção da estrutura gramatical da Língua como 

um todo e não de maneira fragmentada. Contudo, vejo a dificuldade por parte deles na 

assimilação da estrutura gramatical da LI como um todo. 
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16. O material adotado em suas aulas de inglês viabiliza a perspectiva intercultural? Se 

afirmativo, de que forma? 

Infelizmente o material proposto pela escola do qual eu trabalho esta num nível maior 

do que os meus alunos. Não saberia (nem poderia) dizer se o material esta 

descontextualizado ou nem se não viria a viabilizar o ensino numa perspectiva mais 

intercultural. Mas, não esta condizente com o nível de conhecimento prévio e nem ao 

alcance do conhecimento dos demais. Portanto, utilizamos outro material aonde 

tentamos buscar conteúdos que se aproximem ao máximo daquilo que temos em 

Língua Portuguesa para que facilite para o aluno que por sua vez possa estar 

associando a LI a sua língua materna. Mas, talvez o material utilizado ainda não esteja 

tão voltado para esse tipo de abordagem intercultural. 

 

17. Existe algum país, ou países em que você prioriza suas características culturais durante 

as aulas de inglês? 

Sim, Londres e Estados Unidos – ao mencionar as diferenças culturais principalmente 

na variação lingüística existente entre ambos. 

 

18. Você acha relevante para o ensino da LI, considerar a cultura de seus alunos? 

Sim. Principalmente no inicio do ensino de LI, aonde eles vão estar sempre associando 

a língua algo a língua materna. E é inevitável certas comparações que vão surgir de 

maneira espontânea por parte deles e de nossa parte também como professores para 

viabilizar o entendimento. 
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APÊNDICE F – Aula de Língua Inglesa – 1ᵒ ano B – matutino – 11/11/2015 

 

1. Professora: bom dia gente ((alunos conversando ao fundo e não é possível ouvir)) 

2. Aluno: bom dia 

3. Professora: silêncio 

4. Professora: pessoal muito calor tá muito quente a impressão que a gente tem é que 

quanto mais tá quente e vocês éh::... estiverem conversando pior fica né? então vamos 

lá (parar a) conversa pra ver se esse calor também ameniza... vamos ficar um 

pouquinho calmos ... quietos ((alunos conversam simultaneamente mas, não se ouve)) 

5. Professora: atenção ai pra chamada ((professora chama aluno por aluno, em ordem 

alfabética para responderem a chamada e alunos conversam ao fundo))  

6. Professora: psiu ((professora chama a atenção dos alunos batendo palmas)) ei gente 

diminua a conversa ((diz o nome de um aluno)) tá aí? 

7. Aluno: não ((professora continua a fazer a chamada e alunos continuam a 

conversando)) 

8. Professora: oh vei na moral vocês me estressa sinceramente ((professora expressa 

insatisfação pela conversa dos alunos)) 

9. Professora: ei gente vocês já terminaram? já dei já leram já dei visto na atividade? 

10. Aluno: deu não 

11. Aluno: deu ((diálogos não identificados entre alunos e professora)) 

12. Aluna: ei professo:ra ( ) e quem não tem visto nenhum? 

13. Professora: ( ) ((conversa não identificada entre alunos e professora)) ((ruídos e barulho de 

conversas por vários minutos)) 

14. Professora: ᵒô gente pelo amor de de:us 

15. Professora: psiu. tome jeito ((conversa diminua)) 

16. Professora: pessoal fazem silêncio não é porque eu estou fazendo a correção que 

vocês podem aproveitar e colocar o papo em dia não... que eu não vou ficar pedindo 

silêncio o tempo todo não não vou mesmo tenho dez dez aulas hoje (não) vou gastar 

minhas minhas energias só nessa sala ((professora chama a atenção dos alunos mas, 

eles parecem não se preoculpar)) 

17. Professora: psiu ((Conversas paralelas)) ((coordenador da escola oservada entra em 

sala para dar recado)) 

18. Aluna: ᵒlevanta pessoas. 
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19. Coordenador: só pra avisar aqui, sábado é letivo. primeiro ano vai ficar das sete e dez 

até as oito e quarenta ( ) ciências da natureza matemática e tecnologia ( ) 

20. Aluno: quem ensina matemática aí oh? 

21. Aluno: precisa trazer alguma coisa? 

22. Coordenador: não ... viu aguardamos por vocês sete horas sete e dez 

23. Aluno: valeu 

24. Aluna: aê:: ((palmas) ((alguns alunos conversam paralelamente após o recado)) 

25. Professora: psiu ((professora fala nome de aluno)) ... e outros aí que estão 

conversando. eu vou começar a pedir para sair da sala ((aluno responde a professora)) 

26. Professora: não eu não tô suportando esse barulho...essa conversa essa conversa 

paralela o tempo todo (.) não dá 

27. Professora: então a próxima vez que eu virar e chamar a atenção ... não vai ficar só: 

na atenção não ... algumas pessoas eu vou tirar da sala ((conversa continua em 

frequência menor de barulho)) ((espirro)) 

28. Aluna: pró: cê vai fazer a prova antes da semana de prova ou vai fazer na semana de 

prova? 

29. Professora: NÃO na semana de prova ((barulho de conversas)) 

30. Aluna: ainda bem que vai ter uns que não vão fazer porque aí (solta). 

31. Professora: psiu. 

32. Aluna: êi então no caso vai ser uma prova por dia né? 

33. Aluna: VAI professora? 

34. Professora: vai ser como TODA semana de prova ( ) 

35. Aluna: mas porque ( ) (artes) vai fazer tudo antes  

36. Aluno: é 

37. Aluno: digamos assim e na semana vai ser uma por dia ou pode ser duas por dia? 

38. Professora: duas 

39. Aluna: então vai ser menos ((barulho intenso de conversa)) 

40. Professora: terminem de corrigir (.) pra gente comentar ((conversas paralelas)) 

41. Professora: psiu na primeira página aí.  página cento e dezesseis foi pedido para que  

vocês fizessem a leitura da frase que foi retirada do texto da página cento e ...? 
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42. Aluno: doze 

43. Professora: da página cento e DOZE. a frase, ... qual é a frase que nós temos aí 

mesmo? you … should (.) drink water you you should drink water (.) before… during 

and after any (.) physical activity não é isso? 

44. Aluno: é isso aí ((aluno da continuidade á frase)) 

45. Professora: você deve beber água ... antes] ... durante e: e ... depois de qualquer any 

de qualquer  

46. Aluno: [ atividade ... física] 

47. Professora:  even if mesmo que... even if you... don´t.... é assim que tá? 

48. Aluno: [don´t feel thirsty] 

49. Professora: mesmo que você não esteja com sede não é isso? 

50. Aluno: uma sugestão. 

51. Professora: mesmo que você não esteja com sede... e esse SHOULD aí gente expressa 

O QUE mesmo? 

52. Aluna: [sugestão] 

53. Professora: [sugestão ou ... conselho] ele é um modal ... como outro qualquer NÃO 

pode ser acompanhado nem ... antes e nem... depois pelo... TO o que mais? O 

VERBO... essa questão aqui da letra B... aliás da letra B não da letra ( ) 

54. Professora: aqui tá dizendo que a gente não PODE (psiu) verbo principal da oração 

nessa frase you should bring qual é o verbo principal the main verb? 

55. Aluno: ((aluno fala nome de colega)) a professora tá falando contigo! 

56. Professora: qual é o verbo principal dessa frase aí gente?...é o SHOULD? ...o modal? 

O verbo modal?  

57. Aluno: [beber. não pró? ] 

58. Aluno: [drink, drink, drink] 

59. Professora: drink é o verbo ( ) aliás DRINK é o verbo principal. SHOULD é o verbo 

modal na oração ... então o verbo principal ...ele também não pode ser alterado ... certo 

gente?... ele não muda cê não pode acrescentar essezinho alí no final de:le. ...então 

observem isso. nem o modal nem o verbo principal sofrem alterações OKAY? 

60. Aluno: [okay] 
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61. Professora:  tá qual é a forma afirmativa ... quando eu tenho que dar um 

CONSELHO?...quando eu tenho que usar qualquer modal? ... qualquer verbo modal. 

... qual é? 

62. Aluno: [sujeito verbo modal e verbo principal] 

63. Professora: que que é isso aqui? ((professora aponta para o sujeito da frase)) 

64. Aluno: [sujeito mais verbo modal mais verbo principal] 

65. Professora: verbo principal certo... . do outro ( ) alias  na segunda questão você tem 

um texto aí pedindo pra psiu ((professora dá pausa na explicação e aguarda silêncio)) 

66. Professora:  na segunda você tem um texto aí sobre... o VOLEI 

67. Aluno: voleibol sentado 

68. Professora: isso voleibol das pessoas que têm algum problema... tem alguma 

deficiência física... .certo gente? 

69. Professora: SITTING ( ) do verbo sentado? (sit) lembram? 

70. Aluno: [SIT DOWN] 

71. Professora:  aí você tem voleibol das pessoas que jogam SENTADAS.... não é gente?  

e aí nessa primeira frase traduz pra mim por favor alguém me ajuda aí ... que a 

garganta ta pedindo clemência 

72. Aluno: [é::. voleibol sentado requer uma rede pequena com quadra extremamente 

pequena]  

73. Professora:  não entendi 

74. Aluno: (rede) 

75. Professora: net net é rede LOWER NET lower net quer dizer uma rede mais baixa 

76. Aluno: court 

77. Professora: court é a quadra 

78. Aluno: [então é uma quadra menor] 

79. Professora:  o voleibol....  psiu o voleibol das pessoas que jogam sentadas... deve ter... 

there there must be deve ter... dez por ( ) 

80. Professora:  dez por seis? 

81. Aluno: não ((alunos com conversas paralelas)) 

82. Professora:  tem que ter ai ... uma quadra menor...  com uma rede...  mais baixa 
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83. Professora:  exatamente ((alunos complementam a resposta ao mesmo tempo)) 

84. Professora:  isso.... é isso aí.... que mais gente ((aluno complementa a tradução do 

texto)) 

85. Professora: no melhor ele é jogado no no estilo ((alunos falam ao mesmo tempo)) 

((professora complementa a tradução do texto)) 

86. Professora: tá mas o que eu quero aqui de vocês é isso.... essa frase... que tá escrita aí 

na letra A... 

87. Professora: que que ta escrito aí na letra A? ((aluna responde)) 

88. Professora: que que tá escrito na A? 

89. Aluno: A... 

90. Professora: SIM 

91. Aluno: é no voleibol é...é preciso ter uma, uma quadra pequena é 

92. Professora: ((professora interrompe fala do aluno dizendo o nome de um aluno))  

chamei a atenção uma vez... na próxima 

93. Professora: SIM diz ai 

94. Aluno: é como a professora disse antes ué é voleibol voleibol é praticado numa quadra 

pequena de dez dez metros no caso por seis e uma e uma... rede baixa 

95. Professora: diferente dos/ do volley em que as pessoas stand stand estão em...  

96. Aluno: [e pé] 

97. Professora:  standing então você tem aí pessoal UMA possível troca qual é? qual é a 

troca que nós vamos colocar aí que não vai mudar o SENTIDO da frase? ((ouve-se 

murmúrios dos alunos)) 

98. Professora:  qual é? ((alunos não responde á professora)) 

99. Professora: sitting, sitting volleyba::ll REQUI::RES 

100. Aluno:  requires? 

101. Professora:  i::sso.... requires é a mesma coisa que::? Re-quer lembra do 

requerimento que ( )? 

102. Aluno: requires é ( ) né? 

103. Professora:  requer requerer... né? ((alunos discutem a resposta entre si)) 
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104. Professora:  a OUTRA a letra B o que que nós temos na letra B? ((professora 

aguarda resposta dos alunos)) 

105. Professora:  letra B que que nós temos aí na letra B? ((aluno faz leitura da 

frase mas, professora interrompe fala do aluno)) 

106. Professora:  have olha só o uso do have aí lembra?  

107. Aluno: [lembra] 

108. Professora: que foi comentado com vocês que quando vocês quiserem passar a 

ideia de obrigação ((professora chama a atenção dos alunos batendo palmas)) vocês 

podem utilizar must e também podem utilizar... have ...nessa frase foi utilizado o have. 

e aí vocês utilizaram/ trocaram/ substituíram po::r?... ((conversas paralelas)) 

109. Professora: must e o sentido MUDOU? 

110. Aluno: [não] 

111. Professora:  não mudou NÃO vai mudar..... substituindo ai o must... pelo have 

o sentido não muda.... os jogadores... MUST SIT DOWN... ((alunos traduzem a frase 

oralmente)) 

112. Professora: i::sso...  must sit down all the time. é assim? 

113. Aluno:  é::: .todo o tempo ou o tempo todo tanto faz 

114. Aluno: [é... o tempo todo] 

115. Professora:  o tempo todo o tempo todo fica mais bonito ((professora e aluno 

discutem tradução da frase)) 

116. Professora: TERCEIRA questão que que tá pedindo na terceira questão? 

117. Aluno: [sublinhar as opções que completa o sentido (todo)] ((alguns alunos 

leem a questão)) 

118. Professora: as frase tá dando a ideia de?...  obrigação ( ) estamos usando o 

have  o must nessas frases não é isso? requires OBRIGAÇÃO 

119. Professora: a OUTRA... não se usa o que aí gente? ((alunos discutem a 

questão entre si)) 

120. Professora: entenderam essa questão? não se usa...  o TO ( ) ((aluna questiona 

professora)) ((barulho)) 

121. Professora: a:: página a página cento e dezessete vocês têm aí uma:: uma 

pesso::a malha::ndo e ela faz um comentário que comentário é esse? 

122. Aluno: quer ser quero ficar em forma 
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123. Aluno: quero ficar MORE BEAUTIFUL 

124. Aluno: quero ser ( ) ((gargalhada)) 

125. Professora:  que que ela diz aí? ((barulho de alunos falando ao mesmo tempo)) 

126. Aluna: quero ficar FIT 

127. Professora:  e o que que é FIT? 

128. Aluna: malhada ((alunos falam ao mesmo tempo)) 

129. Professora: quero ficar bonita gostosa sarada ((barulho de alunos e professora 

falando ao mesmo tempo)) 

130. Professora: menos menos 

131. Aluno: menos FITNESS ((barulho de alunos e professora falando ao mesmo 

tempo)) 

132. Professora: I want to be fit I want to be fit ((aluna canta uma frase de uma 

canção)) 

133. Aluna: I want to be free ((alunos e professor dão gargalhada)) 

134. Professora: I want to be fit não não é assim não 

135. Professora: é FIT então que que você tem aí? I WANT TO BE FIT e aí o que 

que você tem? 

136. Professora: eu quero ficar em forma 

137. Aluno: [forma] 

138. Professora:  eu quero ficar numa BOA forma isso ((alunos falando ao mesmo 

tempo)) 

139. Aluno: professora oque é ( )? ((professora não responde ao aluno)) 

140. Professora: e aí gente os conselhos que vocês colocaram aí. eu coloquei 

alguns aqui e nós... que vocês também... psiu 

141. Aluno: kill yoursef 

142. Professora: que vocês também podiam ter tirado do texto na página cento e 

doze... tá? esses conselhos aí estão na página cento e doze... então a primeira... coisa 

que ele ouve é o que mesmo? then you should work out more 

143. Aluno: então você deveria deveria 

144. Professora: malhar mais 
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145. Aluna: eu coloquei... correr todo dia 

146. Professora: run everyday? 

147. Aluno: correr todo dia? 

148. Professora: correr todo dia ((muito barulho)) 

149. Professora:  viram aqui psiu o SHOULD dando conselho. prestem sempre 

atenção aí pro conselho na ideia... que a pessoa quer passar pra você... tá? presta 

atenção... a outra a outra pessoa já falou o que?  ok so you must LEARN 

150. Aluno: learn(?) 

151. Professora: e aí LEARN é o que mesmo? 

152. Aluno: aprender 

153. Aluno: learn é é aprender 

154. Professora:  então você DEVE aprender olha... deve aprender então você TEM 

que aprender... psiu você tem que aprender o que? 

155. Aluno: [as técnicas]  

156. Professora: as técnicas CERTAS 

157. Aluna: as técnicas de etiqueta 

158. Professora: os meios corretos para fazer... para poder alcançar uma boa forma 

159. Aluna: e NÃO malhar mais ((alunos conversam paralelamente)) 

160. Professora: okay but you musn’t musn’t... ((barulho de conversa dos alunos)) 

161. Professora: (psiu) mas você não pode... não deve... que que não pode não 

deve?...que que não pode não deve? ((barulho de alunos conversando ao mesmo 

tempo)) 

162. Aluno: eu coloquei deixar de praticar ((conversas paralelas)) 

163. Professora:  essa frase tava no texto... . era SÓ tirar do texto e:: ((barulho de 

alunos falando ao mesmo tempo)) 

164. Aluno: você não deve ficar ( ) ((conversas paralelas)) 

165. Professora:  aí você tem ((barulho de alunos falando ao mesmo tempo)) 

166. Aluno: ah pera aí... você não deve 

167. Professora:  “BUT YOU MUSN´T( ) ((barulho de alunos falando ao mesmo 

tempo)) ((aluno faz pergunta para a professora sobre tradução de vocabulários)) 
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168. Professora: você não deve fazer algo que você não domina ((inicia discussão 

entre os alunos)) 

169. Professora: (psiu) okay but you don´t have ( ) psiu ai a pessoa tá tão focada tá 

tão assim ... interessada em... ficar com uma boa forma... que ELA se preocupa um::ito 

então essa aqui também é uma sugestão a gente não pode ficar  tão louco obcecado por 

ter uma boa forma né? a gente tem que ir... devagar... com calma. então okay but you 

don´t have to worry a lot ((barulho de conversas paralelas)) 

170. Professora:  psiu a segunda questão psiu meninos que conversam ((professora 

chama a atenção para conversa dos alunos)) 

171. Aluno: mas é sobre o assunto (professora) 

172. Professora:  é é sobre o assunto mas ainda assim porque senão a gente ( ) 

173. Aluna: ô pró se a gente tá falando do assunto e a senhora ainda briga com a 

gente eu fico encabulada eu fico encabulada ((aluna faz barulho batendo palmas)) 

174. Professora: é? agora eu quero a segunda questão eu quero que você fale sobre 

a segunda questão ((professora para irritada)) 

175. Aluna: ah eu vou falar ((barulho de alunos falando ao mesmo tempo)) 

176. Aluno: fala fala ( ) 

177. Aluna: eu não sei ler inglês não moço ((risos)) 

178. Aluno: inventa rapaz. ((risos)) 

179. Aluno: ela falou que ia falar 

180. Aluna: I you don´t ( have I don´t have) 

181. Professora: não ajude não por enquanto não ajude não porque ela vai chegar lá 

182. Aluna: eu não sei 

183. Professora:  a segunda questão vamos falar sobre ela ((alunos conversam entre 

si)) 

184. Aluna: sim fala aqui tá mandando eu completar o do lado esquerdo com oque 

tá do lado direitos ideias que tá do lado  

185. Professora: psiu deixa ela porque depois eu passo a bola dela pra quem ta aí 

fazendo observação que que nós temos aí na segunda questão? 

186. Aluna: ó::tá mandando completar as colunas e direita 

187. Professora: THAT MAN ollha só THAT MAN IS BADLY INJURED 



93 

 

188. Aluna: onde é que cê ta vendo THAT MAN? 

189. Aluno: A 

190. Aluno: é batman letra A 

191. Aluno: bad man mau ((muito barulho de alunos com conversas paralelas)) 

192. Aluna: fala professora 

193. Professora: lembra daqueles pronomes lá demonstrativos? THIS THAT 

THESE THOSE. lembra? 

194. Aluna: não 

195. Professora: este aquele estes aqueles então THAT aquele homem MAN não é 

homem? 

196. Aluna: ê::i prô eu fiz assim pra ficar mais prático ( ) pegar uma palavra ( ) e 

vinha a tradução aí eu  uma dessa daqui e via que tinha obrigação tipo assim igual a 

outra á falando aqui que tá (machucado) e ai só tem a penúltima que fala ( ) e cê pega ( 

) 

197. Professora:  a penúltima que fala ah sim 

198. Aluna: é entendeu? bem mais prático 

199. Professora: que aí você viu machucado e ambulância... okay mas é uma forma 

de se chegar a uma resposta o ideal seria você saber realmente oque tá escrito aquele 

homem está muito machucado que que a gente precisa fazer? 

200. Aluno: ligar para a ambulância I-ME-DI-A-TA-MEN-TE 

201. Aluno: [imediatamente] 

202. Professora: aqui... ((professora fala nome de aluna)) e as meninas 

203. Aluna: ah ( ) não ( ) ((aluna não quer participar)) 

204. Professora: letra B the player que que seria player? 

205. Aluno: [jogar] 

206. Aluno: não é jogador ((muito barulho)) 

207. Aluno: [jogador] ((aluno chama a atenção da classe para que determinada 

aluna responda))  

208. Professora:  que que acontece com professor? teacher... .olha o r no final 

jogador... . aquele jogador ((professora pede aluno para sair da sala e alunos silenciam 

por alguns segundos)) 
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209. Professora: aquele jogador.... aquele jogador oque?... 

210. Aluno: tiveram ( ) ((alunos ficam quietos)) 

211. Professora: gente pra vocês responderem o exercício... é fundamental... é 

super necessário que vocês ENTENDAM ((alunos continuam conversas paralelas)) 

212. Professora: exatamente que que realmente coloquem em 

213. Aluno: o jogador está caindo 

214. Professora:  skillfull habilidoso aquele jogador... é muito habilidoso 

215. Aluna: sky não pode ser caindo também professora? 

216. Professora:  não skillfull. aí vem de skill que é habilidade 

217. Aluna: êi professora 

218. Professora:  abilidoso e full no final é cheio de cheio de ((muito barulho)) 

219. Aluno: e também tem um filme 

220. Professora: sky é céu né não? céu sky ((alunos conversando ao mesmo tempo)) 

221. Professora: não aqui nós temos skill 

222. Aluno: ah é... tem um (i) aqui 

223. Professora: psiu aí você tem...aquele jogador é realmente habilidoso... que que 

tá faltando nele?... but he is lazy e aí? 

224. Aluno: mas ele é preguiçoso 

225. Aluno: [mas ele é preguiçoso.] 

226. Professora: que que nós precisamos fazer com ele... então? ((alunos discutem 

reposta entre si)) 

227. Professora:  que que tem escrito aí letra B não é isso? 

228. Professora:  ele... 

229. Aluno: [deveria jogar mais] 

230. Aluna:  tá muito fácil essa (seriamente) 

231. Professora: isso ele deveria...  o que? 

232. Aluno: [jogar seriamente] 

233. Professora: isso isso. letra C  you look tired você... parece cansado... e aí  que 

que a pessoa precisa fazer? ((barulho contínuo)) 
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234. Aluno: deveria descansar melhor essa noite] 

235. Aluno: você deveria descansar um pouco essa noite 

236. Aluno: um pouco não 

237. Professora:  you should get some rest… você deveria descansar um pouco essa 

noite 

238. Aluno: não falei que era (um pouco) ((alunos discutem a tradução da frase)) 

239. Professora: psiu we don´t another game till next year ((alunos conversando ao 

mesmo tempo)) 

240. Professora: isso aí ((professora fala nome de auno)). que que tá dizendo aí na 

letra D? 

241. Aluno:  ah não sei isso não 

242. Aluno: I don´t have to go 

243. Professora: we don´t have... 

244. Aluno: nós não temos nenhum 

245. Professora: we don´t have to go to …the CLUB... pra onde gente? nós não 

temos que ir... 

246. Aluno: pra nenhum jogo esse ano 

247. Professora:  alias we don´t have to go to the club everyday now ((alunos e 

professor discutem sobre a questão) 

248. Professora:  é a letra C ainda... não? 

249. Aluna: é a letra D moça a letra C já fo::i 

250. Professora:  isso letra D é verdade! 

251. Professora: we don´t have another game till next year 

252. Professora: nós não temos outro jogo até o... 

253. Aluno: final do ano 

254. Aluno: [próximo mês 

255. Aluno: [próximo ano] 

256. Professora: que que  a gente tem que fazer? 

257. Aluno: é::.nós não temos que ir ao clube todos os dias 
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258. Professora: nós não temos mais... que ir ao clube... todos os dias 

259. Aluna: professora ô professora 

260. Professora: letra E 

261. Aluno:  professora deixa eu ((muito barulho de alunos falando ao mesmo 

tempo)) 

262. Professora:  pode ler 

263. Aluno: você desobedeceu às regras isso é inaceitável ((conversas paralelas)) 

264. Professora: e aí como é que fica? qual é a resposta? qual é a continuação? 

VOCÊ 

265. Aluno: you musn´t do it again. você não deve fazer isso novamente ((Muito 

barulho ao fundo)) 

266. Professora: terceira menores de 

267. Professora: terceira questão. que que essas frases aí ... querem expressar? 

268. Aluno: [menores de] 

269. Aluno: obrigação possibilidade 

270. Professora:  menores de dezesseis ((alunos ficam quietos)) 

271. Aluno: tem que ter acompanhante 

272. Professora:  tem que ter deve ter 

273. Aluno: acompanhante 

274. Aluno: supervisão de um adulto 

275. Professora: isso isso expressa uma 

276. Aluno: [obrigação] 

277. Professora: you must´s eat or drinking the way home 

278. Aluno: você não deve comer 

279. Professora:  você não pode... 

280. Aluno: [comer ou beber na sala de aula] 

281. Aluno: peso peso 

282. Aluna: sala de peso ((risos)) 
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283. Professora: isso aí expressa oque? [proibição] 

284. Professora:  e o ultimo? you should wear comfortable clothes 

285. Aluno: você poderia 

286. Aluno: você deveria 

287. Aluno: seria melhor 

288. Aluno: roupas confortáveis 

289. Professora:  você deveria usar roupas confortáveis ((Aula finaliza)) 

290. Professora: a aula rendeu hoje heim pró ((professora comenta com 

observador)) 

  

 

 

 

 


