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RESUMO 

 

Este estudo apresenta resultados da pesquisa de mestrado – situada na Linha de Pesquisa 

Linguagens e Educação do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens –, que analisou como se dá a construção da identidade do professor de língua 

inglesa (LI) em formação inicial em tempos de interculturalidade. Este trabalho é filiado aos 

estudos da Linguística Aplicada, em diálogo com vozes como as de Rajagopalan (2003, 2009), 

Lima (2009), Kramsch (1993). No entanto, buscamos apoio em autores de outras áreas, como 

Bakhtin (2002, 2010 e 2011), Estermann (2010), Hall (2005), Bauman (2005) e Thompson 

(1995). Trata-se de um estudo de caso, com natureza etnográfica, tendo como objetivo geral 

analisar como a construção da identidade do professor de língua inglesa em formação em 

tempos de interculturalidade vem sendo construída dentro da universidade. Assim, os objetivos 

específicos são: verificar como o processo de formação do professor de língua inglesa se 

constrói a partir do dialogismo intercultural, bem como explorar a constituição da identidade 

do professor de línguas em formação para entender o quanto a língua está atravessada por 

questões políticas/ideológicas, identificando possibilidades de investigação que possam 

contribuir para refletir sobre o ensino-aprendizagem de LI a partir do dialogismo entre as 

culturas. Os participantes da pesquisa são quatro professores em formação inicial no Curso de 

Letras Língua Inglesa e Literaturas de uma Universidade situada no Alto Sertão Baiano. Desse 

modo, com base nas análises das entrevistas dos participantes da pesquisa, os resultados 

encontrados mostraram que a construção da identidade do professor de LI em formação inicial 

em tempos de interculturalidade se dá por intermédio das características do mundo globalizado, 

pois a emergência das tecnologias digitais contribuiu para o processo de expansão cultural. 

Diante disso, constatamos a partir das vozes dos participantes da pesquisa que o ensino de 

língua inglesa pautado no dialogismo intercultural faz com que tanto o aluno quanto o professor 

reflitam sobre a cultura e a identidade um do outro, a fim de se reconhecerem como sujeitos 

sociais, constituídos por meio da linguagem como atividade social. 

 

Palavras-chave: Ensino de língua inglesa. Formação inicial de professor de inglês. Identidade. 

Interculturalidade. 
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ABSTRACT 

 

This study presents results of the master's research - located in the Language and Education 

Research Line of the Postgraduate Program in Letters: Culture, Education and Languages -, 

which analyzed the construction of the identity of the English language teacher (LI) in initial 

formation in times of interculturality. This work is affiliated to the studies of Applied 

Linguistics, in dialogue with voices like those of Rajagopalan (2003, 2009), Lima (2009), 

Kramsch (1993). However, we look support in authors from other areas, such as Bakhtin (2002, 

2010 and 2011), Estermann (2010), Hall (2005), Bauman (2005) and Thompson (1995). It is a 

case study, with an ethnographic nature, with the general aim analyzing how the construction 

of the identity of the English-speaking teacher in formation in times of interculturality has been 

constructed within the university. Then, the specific aims are: to verify how the process of 

formation of the English language teacher is built from the intercultural dialogism, as well as 

to explore the constitution of the identity of the teacher of languages in formation to understand 

how the language is crossed by political questions / ideological, identifying possibilities of 

research that can contribute to reflect on the teaching-learning of LI from the dialogism between 

cultures. The participants of the research are four teachers in initial formation in the Course of 

English Language Literature and Literatures of a University located in Alto Sertão Baiano. 

Thus, based on the analysis of the interviews of the participants of the research, the results 

found showed that the construction of the identity of the teacher of LI in initial formation in 

times of interculturality occurs through the characteristics of the globalized world, as the 

emergence of digital technologies contributed to the process of cultural expansion. In view of 

this, we found from the voices of the participants that the English language teaching based on 

intercultural dialogism makes both the student and the teacher reflect on the culture and the 

identity of each other, in order to recognize themselves as social subjects, constituted through 

language as social activity. 

 

Keywords: English language teaching. Identity. Interculturality. Teacher Professional 

Development. 
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ENUNCIAÇÕES INICIAIS 

 

“Sorry, nós não falamos inglês” 

(Jornal O Globo, 2018). 

 

A presença da língua inglesa no Brasil iniciou-se no ano de 1808 com a chegada da 

Família Real Portuguesa ao país. No entanto, a implementação dela nas escolas brasileiras, 

como disciplina, conforme explicação de Santos e Oliveira (2009), tinha como objetivo 

capacitar o estudante para se comunicar oralmente e por escrito sem se atentar para as questões 

culturais dos falantes.  

Nessa época, os professores utilizavam o único meio de ensino que conheciam, isto é, o 

Método Gramática-Tradução. Este focava-se na compreensão do idioma através da tradução de 

exercício, bem como de compêndios lexicais literários considerados clássicos, aos quais 

atribuía-se alto teor intelectual, excluindo, desse modo, os textos que não se enquadravam na 

cúpula classificada como culta ou clássica pela elite dominante do momento. 

Contudo, como aponta Leffa (1999), foi a partir de 1931 que houve mudanças nas 

questões metodológicas, quando o Método Gramática-Tradução cedeu espaço para o chamado 

Método Direto, isto é, o ensino da língua por intermédio da própria língua, que levava em 

consideração as contextualizações do cotidiano dos aprendizes sem o uso da língua materna 

deles. Nesse método de ensino se objetivava a imersão do aluno na língua estrangeira. 

Primeiramente, o estudante era colocado em contato com a compreensão da oralidade, neste 

caso, os aspectos gramaticais eram apreendidos de maneira indutiva, mas sem deixar de 

relacionar-se com os contextos de aprendizagem, no que diz respeito à fala.  

Após mais de dois séculos desde a implementação do ensino de língua inglesa no Brasil, 

muitas mudanças incidiram na cultura de aprender e ensinar o idioma. Atualmente, o inglês 

assume o legado de língua internacional (RAJAGOPALAN, 2009). Entretanto, como esclarece 

Schmitz (2009, p. 20), “nem todos os cursos de graduação em Língua Inglesa preparam o aluno 

para falar o idioma”. Diante disso, retomamos, aqui, nossa epígrafe, retirada do jornal O Globo1, 

“Sorry, nós não falamos inglês”, ao referir, na matéria, que apenas 15% dos professores de 

inglês da rede pública do Brasil dominam o inglês. Ainda segundo o jornal, com informações 

obtidas no Ministério da Educação (MEC), os 85% que não têm domínio no idioma são por 

dois motivos: o primeiro, pela deficiência dos cursos oferecidos pelas universidades; o segundo, 

                                                 
1 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/somente-15-dos-professores-da-rede-publica-

que-ensinam-ingles-dominam-idioma-22407130>.  Acesso em: 4 mar. 2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/somente-15-dos-professores-da-rede-publica-que-ensinam-ingles-dominam-idioma-22407130
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/somente-15-dos-professores-da-rede-publica-que-ensinam-ingles-dominam-idioma-22407130
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seria a falta de oportunidade de praticar o idioma. Nesse contexto, propomos, neste estudo, uma 

investigação a partir de um estudo de caso, sob os paradigmas qualitativo e etnográfico, para 

responder à problemática: como se dá a construção da identidade do professor de Língua Inglesa 

em formação inicial em tempos de interculturalidade? Para tanto, nos enunciamos com base na 

Linguística Aplicada (doravante LA), que se estabelece partindo do objetivo de alavancar a 

qualidade do ensino/aprendizagem de línguas – no nosso caso, a língua inglesa. Dessa forma, a 

LA se posiciona a partir de uma abordagem crítica, que leva em consideração o uso real da 

linguagem por sujeitos ideologicamente marcados, o que objetiva o foco na língua em uso. 

Conforme destaca Signorini (2006, p. 186), isso exige “uma compreensão aprofundada de sua 

dimensão histórica, social e política”. Trata-se, portanto, de perceber quais discursos são 

determinantes para a construção da identidade do professor de LI em formação inicial nos 

deslocamentos enunciativos, demarcados historicamente na sociedade e no ambiente escolar, 

provocados pela globalização.   

A noção de identidade também é muito importante para o desenvolvimento deste 

trabalho. Sendo assim, buscamos suporte no sociólogo Bauman (2005), ao afirmar que as 

identidades surgiram a partir da “crise do pertencimento” entre o “deve” e o “é”, reconstituindo 

a realidade semelhante às ideias e padrões sociais situados na história.  

Hall (2005), outro sociólogo, por sua vez, também movimenta os pilares dos conceitos 

de identidade, ao explanar que o conceito de construção da identidade contribui para pensar os 

sujeitos, pois, para o autor, o sujeito contemporâneo tem se fragmentado, sendo constituído por 

inúmeras identidades, contraditórias ou não resolvidas. Para ele, esse sujeito possui um centro, 

o “eu-real”, que se modifica conforme os diálogos com os mundos exteriores, fazendo com que 

identidade, cultura e globalização formem um elo, tornando complexo falar sobre um tema sem 

enfatizar o outro. No nosso caso, a construção de identidade do professor de língua inglesa 

(doravante LI) não está desassociada desses três aspectos, visto que eles se constituem como 

elementos enunciativos para a constituição do professor de língua inglesa em formação em 

tempos de dialogismo intercultural. 

 Nessa perspectiva, a constituição da identidade do professor em formação de língua 

inglesa em tempos de interculturalidade é compreendida não apenas no que somos, mas, 

também, em como agimos, por trazer junto a ela características discursivas inseridas nos 

campos sociais e culturais situados na história, pois Rajagopalan (2003, p. 127) assim esclarece: 

“A linguagem é, em outras palavras, uma prática social”. Assim sendo, ela é parte constituinte 

dos sujeitos nas suas múltiplas relações sociais. Nesse contexto enunciativo, ao assumir esse 
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lugar discursivo, entendemos a linguagem como “a agulha que sutura todas as relações entre os 

sujeitos, o mundo e as coisas do mundo” (COELHO, 2011, p. 27). 

Nesse quadro, a linguagem, nas suas instâncias sociais, está impregnada de questões 

culturais. Desse modo, é pertinente apresentar algumas considerações sobre cultura. De início, 

amparamo-nos nas enunciações de Lima (2009), que defende a ideia dos estudos culturais de 

determinada língua para o desenvolvimento da competência intercultural, indispensáveis para 

auxiliar os estudantes/aprendizes a se inserirem em uma comunidade global.  

Dito isso, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o processo de construção da 

identidade do professor de língua inglesa em formação inicial em tempos de interculturalidade, 

a partir de um estudo de caso, com quatro futuros docentes de LI, cursando o VIII semestre do 

curso de Licenciatura em Língua Inglesa e Literaturas, em uma Universidade situada no Estado 

da Bahia. Nossos objetivos específicos são os seguinte: verificar como o processo de formação 

do professor de língua inglesa tem se modificado a partir das mudanças históricas, culturais e 

tecnológicas que perpassam o tempo; explorar a constituição da identidade do professor de 

línguas em formação inicial, para entender o quanto a língua está atravessada por questões 

políticas/ideológicas e identificar possibilidades de investigação que visem contribuir para 

reflexão acerca do ensino-aprendizagem de LI a partir da interculturalidade. 

Assim sendo, a metodologia deste trabalho é enunciada nos pilares do estudo de caso, 

com natureza etnográfica, tendo em vista que analisamos os sujeitos inseridos nas suas práticas 

sociais, para, depois, descrever e interpretar os instrumentos de cotejamento de dados, a saber: 

questionários, além de entrevistas cotejadas por meio de áudio. 

Fundados em Johnson (1992, p. 75), justificamos nosso procedimento metodológico, 

pois, segundo ele, “um pesquisador que adota o método estudo de caso foca a atenção no seu 

objeto de estudo, assim como ele existe naturalmente em seu contexto social”. Isto é o que foi 

feito, já que nosso intento é verificar a construção da identidade do professor de LI em formação 

no contexto das transformações históricas e sociais, no âmbito de ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira, a partir da interação dialógica com os participantes da pesquisa.  

Cabe aqui explicar o conceito de relações dialógicas, que, na visão de Bakhtin (2002, p. 

184): 

são possíveis não apenas entre enunciados completos (relativamente 

completos); uma abordagem dialética é possível em relação a qualquer parte 

significante de um enunciado, mesmo em relação a uma só palavra, caso 

aquela palavra seja percebida não como uma palavra impessoal da língua, mas 

como um signo da posição semântica de um outro alguém, como um 

representante de um outro alguém, como o representante do enunciado de 

outra pessoa; isto é se ouvimos nela a voz de outro alguém. Assim, relações 
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dialógicas podem permear o interior do enunciado, mesmo no interior de uma 

só palavra, desde que nela duas vozes colidam dialogicamente. Por outro lado, 

relações dialógicas são também possíveis entre estilos de língua, dialetos 

sociais, e assim por diante, desde que eles sejam percebidos como posições 

semânticas, como cosmovisões de linguagem de um certo tipo, isto é, como 

algo não mais estritamente posto no interior da investigação linguística. 

 

Devido a isso, as relações dialógicas só serão possíveis a partir da interação entre 

diferentes vozes do discurso, tendo a linguagem como principal meio para consolidar o diálogo, 

pois, conforme argumenta Bakhtin (2002, p. 183, grifos do autor), “a linguagem só vive na 

comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que 

cosntitui o verdadeiro campo da vida da linguagem”. 

Nesse contexto metodológico, ao selecionar o nosso objeto de estudo – quatro 

professores em formção inicial em língua inglesa – é necessário fazer recortes e tirar pequenos 

fragmentos destes, como orienta Fernandes (2008, p. 65): 

 

Trata-se da seleção de fragmentos do corpus para análise; ou seja, quando o 

analista escolhe seu objeto de análise, ele precisa ainda selecionar pequenas 

partes, escolhidas por relações semânticas, tendo em vista o objetivo do 

estudo. 

 

Os participantes da pesquisa são professores de língua inglesa em formação em uma 

universidade situada no Alto Sertão Baiano2. Os sujeitos do estudo são quatro alunos do curso 

de Licenciatura em Língua Inglesa e Literaturas. Para critério de análises, foram selecionados 

alunos do VIII semestre. A escolha dos participantes foi feita de forma voluntária, tendo em 

vista que entramos em contato com a turma, explicamos sobre o nosso projeto de mestrado e 

ressaltamos que para prosseguir precisaríamos de alguns voluntários que pudessem fazer parte 

da pesquisa. Assim, foram “escolhidos” quatro dos dez alunos que se disponibilizaram a 

participar da pesquisa, pois este número era suficiente aos nossos propósitos. 

Desse modo, buscamos entender os discursos que constituem a(s) identidade(s) do 

professor de língua inglesa em seu contexto sócio-histórico em tempos de interculturalidade. 

Essa ação dialógica nos instiga a investigar a construção da identidade do professor de LI em 

formação que se sustenta em já-ditos que reverberam na contemporaneidade.  

Para Celani (2008, p. 26), “A atividade do professor [...] requer preparação especial, e, 

até algum tempo atrás, era atividade que conferia a quem desempenhava um status 

                                                 
2 “Localiza-se entre a Serra Geral e a Chapada Diamantina e define-se pelas suas altitudes elevadas e posição frente 

à bacia do rio São Francisco, na Bahia” (ALVES, 2015, p. 30). 
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relativamente alto, respeitado pela sociedade”. E, por isso, a construção da identidade do 

professor de inglês se transforma no decorrer do tempo, uma vez que, conforme destacado por 

Celani (2008), o professor não possui atualmente status relativamente alto como no passado. 

  Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualitativa. Já no que se refere aos objetivos, ela 

é exploratória. Em relação aos instrumentos de cotejamento de dados, usamos questionários 

para serem descritos e analisados, bem como entrevistas gravadas em áudio, que depois foram 

transcritas e analisadas. Adotamos esse tipo de pesquisa, em razão de acreditarmos que ela 

oferece as ferramentas necessárias para uma discussão aprofundada sobre o tema proposto no 

presente estudo. 

Na perspectiva das pesquisas qualitativas, Denzin e Lincoln (2006, p. 23) argumentam 

que “as pesquisas qualitativas têm o intuito de tentar entender a natureza socialmente construída 

da realidade e buscar soluções para questões que realçam como a experiência social é criada e 

como esta experiência adquire significado”. Em similaridade com os autores anteriores, 

Chizzotti (2006, p. 19) declara que “a pesquisa qualitativa reconhece o saber acumulado na 

história humana e se investe do interesse em aprofundar as análises e fazer novas descobertas 

em favor da vida humana”. Por isso, buscamos verificar a construção da identidade do docente 

de língua inglesa em formação inicial, com a finalidade de colaborar com novos conhecimentos 

e novas abordagens no processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira na atualidade. 

Nesse contexto metodológico, ao eleger um caso específico, Merriam (1998, p. 27) 

destaca que este pode ser uma “entidade singular [...], poderia ser uma pessoa como um 

estudante, um professor, um diretor; um grupo como uma sala de aula, uma escola, uma 

comunidade”. Por este motivo, escolhemos o estudo de caso como tipo de pesquisa e método, 

pois ele oferece subsídios para trabalhar com mais de um informante inserido nas práticas 

sociais. Em concordância com Merriam (1998), Stake (1994) propõe que no estudo de caso o 

pesquisador quer compreender o participante inserido em um contexto maior, regido por regras 

socioculturais.  

A presente dissertação apresenta resultados da pesquisa de mestrado filiada ao Programa 

de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens –PPGCEL- UESB de Vitória da 

Conquista, Bahia. O estudo vincula-se na Linha de Pesquisa Linguagens e Educação do 

Programa citado. A escolha desta temática3 é ideologicamente marcada, tendo em vista que sou 

graduado em licenciatura no Curso de Letras Língua Inglesa e Literaturas pela Universidade 

em que os participantes da pesquisa também estão se formando. Assim, “pesquiso para 

                                                 
3 Peço permissão ao meu interlocutor para silenciar meus orientadores nesta parte do texto. 
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constatar, constatando, intervenho intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1996, p. 14). Dessa maneira, 

ao mesmo tempo em que pesquiso sobre a construção da identidade de outros professores em 

formação, também me (re)construo, em uma relação dialógica com os sujeitos participantes 

ativos da pesquisa.  

Os fatores que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa foram minhas inquietações, 

tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Uma parte desses motivos se deve ao fato de ser 

egresso do curso no qual os participantes da pesquisa estão sendo formados. A outra parte surgiu 

de minhas experiências em sala de aula da Educação Básica, atuando como professor. 

Minhas primeiras experiências nas práticas docentes iniciaram-se no segundo semestre 

de 2012, quando estava no II semestre da minha graduação em Letras com habilitação em 

Língua Inglesa e suas respectivas literaturas. Nesse ano, comecei minha experiência docente 

como Bolsista de Iniciação à Docência, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID). Assim, tive meu primeiro contato em sala de aula, bem como com as 

atividades complementares de classes (AC).  

Dentro da universidade, tive a oportunidade de participar como membro do grupo de 

pesquisa AUDiscurso-Uneb – a partir desse grupo fui bolsista de Iniciação Científica –, o que 

despertou em mim o gosto pela pesquisa, além de contribuir para o desenvolvimento da minha 

identidade como pesquisador. 

Nesse contexto, as questões levantadas nesta pesquisa surgiram a partir dessas 

vivências, seja dentro da universidade ou dentro das salas de aulas na Educação Básica, haja 

vista que o ambiente escolar/universitário é um terreno fértil para o desenvolvimento de novas 

pesquisas, como também para refletir sobre as construções identitárias, tanto pessoais quanto 

profissionais. 

Isso posto, a justificativa do nosso trabalho é legitimada na hipótese de entendermos a 

necessidade de investigar sobre a formação inicial do professor de Língua Inglesa. O desejo de 

pesquisar a respeito da construção da identidade do docente de LI em formação em tempos de 

interculturalidade, partiu das minhas vivências dentro da Universidade de minha formação, 

principalmente nas aulas de Estágio Supervisionado I, II e III, nas quais observei 

distanciamentos entre teoria e prática. Assim, foram estas lacunas encontradas no meu processo 

formativo que me motivaram a compreender como se dá a constituição da identidade do 

professor de LI em formação inicial na Instituição de Ensino Superior, em especial no curso de 

Letras com habilitação em Língua Inglesa. 
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Com o objetivo de determinar a organização dos nossos propósitos metodológicos, 

cumpre destacar que o trabalho encontra-se organizado em quatro seções, além destas 

enunciações iniciais, das finais, das referências, bem como dos apêndices. 

Desse modo, a dissertação ficou dividida em quatro seções, a saber: na primeira seção, 

apresentamos nossa base teórica sobre a formação de professores na contemporaneidade, 

situada nos estudos da Linguística Aplicada, bem como serão apresentados aspectos e contextos 

mais específicos sobre a identidade do docente de língua inglesa de forma mais específica. 

Na segunda seção, evidenciamos os estudos culturais, bem como sua relação com a 

língua e o ensino de língua inglesa em uma perspectiva intercultural. Já na terceira seção, são 

evidenciados o percurso metodológico do estudo, nos quais estarão em evidência o locus da 

pesquisa, os instrumentos de cotejamento de dados, dentre outros. 

Por fim, na quarta seção, são postas em relevo as análises e descrições dos questionários, 

bem como das entrevistas gravadas em áudios transcritas e analisadas. Finalmente, 

apresentaremos nossas considerações finais, seguidas das referências e apêndices. 

 Uma vez expostas as nossas reflexões iniciais, passamos, a seguir, para a primeira seção, 

a fim de apresentarmos os aparatos teóricos da pesquisa.  
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1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O escopo teórico deste estudo é enunciado sobre os pilares da Linguística Aplicada 

(LA), com destaque, no Brasil, para estudiosos como Rajagopalan (2003; 2009), Celani (1997; 

2008; 2010), Almeida Filho (2005), Leffa (1999), Lima (2009), dentre outros. Além disso, no 

decorrer do texto, movimentamos conceitos de identidades, visto que as noções de autores como 

Bauman (2005) e Hall (2005) são muito importantes para alcançarmos nosso objetivo geral. 

Nesse contexto, a nossa escolha teórica justifica-se pela possibilidade de investigar e 

interpretar os sujeitos nas suas práticas discursivas, as quais permitem-lhes a manifestação da 

linguagem, estando inseridos na história, uma vez que a construção da identidade do professor 

de língua inglesa em formação inicial está sendo construída no contexto da interação entre 

culturas, no contexto das manifestações históricas instauradas pela emergência das Novas 

Tecnologias.  

Nesse quadro, pesquisamos sobre a construção da identidade do professor de LI em 

formação inicial, para analisá-lo inserido no contexto social, cultural, bem como com as 

emergências das tecnologias digitais tais como recursos audiovisuais e a internet que auxiliam 

nas práticas pedagógicas desses profissionais, haja vista que os recursos tecnológicos, na 

condição de apoio pedagógico, vêm ganhando várias pesquisas no âmbito acadêmico, na 

atualidade.  

Diante disso, as tecnologias digitais são aliadas no processo de ensino e aprendizagem 

de inglesa, pois a cultura digital também causa impactos no processo formativo da identidade 

do professor de língua inglesa, tendo em vista que a profissão docente, hoje, exige, no mínimo, 

que o docente saiba usar algum tipo de recurso tecnológico em suas aulas, como, por exemplo, 

exposição de vídeos com algumas diversidades de sotaques do inglês ao redor do mundo, além 

de apresentar aspectos de outras culturas através de imagens, documentários, dentre outros.  

Assim, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), neste estudo, não se 

referem ao Ensino a Distância (EaD), mas aos recursos tecnológicos como auxílio pedagógico 

ao professor de língua inglesa, pois, como explica Kenski (2010, p. 41), “abrir-se para as novas 

educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas 

pela atualidade tecnológica é o desafio a ser assumido por toda a sociedade”. Assim sendo, os 

conjuntos de aparatos tecnológicos proporcionados pelas TICs, a exemplo de computadores, 

aparelhos móveis, dentre outros, servirão como suporte para o docente de LI e não como 

substituto dele. Desse modo, a construção da identidade do professor de língua inglesa em 

formação inicial é subjetivada diante desses processos de mudanças no ato de ensinar e aprender 
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na atualidade, tendo em vista que o professor precisa ser tudo que a máquina/computador não 

é, isto é, “criativo e comprometido com a educação” (LEFFA, 1999, p. 21). 

Os enunciados sobre as condições e possibilidades de uso das tecnologias digitais dão 

visibilidade às unidades enunciativas que constituem o que é ser professor nos tempos 

interculturais. Dessa maneira, a noção de enunciado, aqui, é compreendida na visão 

bakhtiniana, pois as enunciações individuais dos professores de língua inglesa em formação 

inicial em tempos de interculturalidade não representam apenas suas vozes sobre o processo de 

construção de sua identidade docente, porém, expressam pensamentos coletivos sobre a 

identidade profissional do que é ser professor construída ao longo dos tempos, como, por 

exemplo, profissão formadora de cidadãos, dentre outros. Assim, na concepção de Bakhtin 

(2010, p. 297): 

 

Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si 

mesmo; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. 

Esses reflexos mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de 

ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva. 

 

Diante do exposto, todo enunciado remete-se a algo que já foi dito e mostrado 

anteriormente. No nosso caso, o professor de língua inglesa, que já foi rotulado como sem 

cultura, sem identidade, em razão de interessar-se por outra língua, supervalorizando, também, 

outra cultura, em detrimento da sua, dentre outros adjetivos pejorativos. Entretanto, a sociedade 

contemporânea está cada vez mais globalizada, interconectada pela tecnologia, o que acarreta 

mudanças sociais, econômicas, bem como o aparecimento e reconhecimento de múltiplas 

culturas, dentre outros aspectos expandidos a partir das inovações tecnológicas, mudando, de 

certo modo, a visão histórica sobre o docente de língua inglesa quanto ao reconhecimento de 

sua importância. 

De fato, a sociedade atual está em constantes transformações históricas, tendo as 

tecnologias digitais como um dos principais motivos destas mudanças sociais. Assim, a escola 

é diretamente subjetivada a preparar os indivíduos para acompanhar esse processo de 

modificações. Por esse motivo, há a necessidade dela se adaptar às novas formas de interação, 

tanto escolares quanto não escolares, visto que, conforme pontuam Libâneo e Santos (2005, p. 

15): 

 

A realidade atual mostra um mundo ao mesmo tempo homogêneo e 

heterogêneo, num processo de globalização e individuação, afetando sentidos 
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e significados de indivíduos e grupos, criando múltiplas culturas, múltiplas 

relações, múltiplos sujeitos.  

 

Percebe-se que todas essas mudanças na sociedade estão presentes dentro da sala de 

aula. Por essa razão, a educação contemporânea tem se preocupado em trabalhar com a 

diversidade, com a inclusão, aproveitando as novas tecnologias que facilitam e melhoram a 

dinâmica das aulas, a postura do professor e sua formação, bem como a implementação de 

recursos tecnológicos nas escolas públicas brasileiras. Porém, esses são alguns dos grandes 

desafios, tais como formação do professor e que as instituições de ensino se preparem para 

fornecer instrumentos tecnológicos que funcionem de fato na prática. Assim, o docente precisa 

acompanhar toda essa evolução, ao fazer especializações em busca de formação continuada que 

o capacite a não só pensar nos problemas e possibilidades de ensino atuais, mas, também, 

capacitar-se para lidar com o modelo de ensino que o mundo atual exige. 

Conforme Libâneo e Santos (2005, p. 28), “o mundo assiste hoje às intensas 

transformações, como a internacionalização da economia e as inovações tecnológicas em vários 

campos de saberes. Essas transformações levam à mudança no perfil desses diversos 

profissionais, afetando os sistemas de ensino”. Desse modo, um desses profissionais é o 

professor em formação inicial em tempos de interculturalidade.  

Nesse sentido, torna-se relevante discutir sobre o conceito de interculturalidade. Na 

palavra interculturalidade, o prefixo inter, do latim, significa entre, ou seja, recusa qualquer 

tipo de hierarquia entre os aspectos culturais de uma região, nação etc. Dito isso, o termo 

interculturalidade “descreve relações simétricas e horizontais entre duas ou mais culturas, a fim 

de enriquecer mutuamente e contribuir para maior plenitude humana” (ESTERMANN, 2010, 

p. 33). Frente a isso, sabemos que não existe nenhuma cultura perfeita, mas se o encontro 

intercultural for posto em prática, haverá enriquecimento de conhecimentos recíproco. 

Diante dessas considerações, torna-se perceptível que o processo intercultural impacta 

na construção da identidade do professor em formação inicial, uma vez que ser intercultural é 

levar em consideração o contexto social e cultural do aprendiz. Nessa perspectiva, Morin (2000) 

aponta que uma proposta diferenciada e instigante para a formação de professores seria a 

interação dos saberes cotidianos dos alunos com os saberes curriculares, já que “é preciso 

substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une” (MORIN, 

2000, p. 89).  

No entanto, para superar a compartimentalização do conhecimento e promover reflexões 

significativas e contextualizadas, faz-se necessário rever e reformular as políticas que regem a 
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formação docente, utilizando o contexto histórico atual, movimentado pelas tecnologias 

digitais, tendo em vista que a cultura digital também é um fator impactante na construção da 

identidade do professor de língua inglesa em formação. 

Como foi exposto anteriormente, podemos refletir sobre como a identidade profissional 

do professor de língua inglesa em formação inicial está sendo construída dentro da universidade 

na contemporaneidade, visto que nos cursos de graduação nas licenciaturas é que a prática 

pedagógica dos futuros docentes está sendo construída. 

De fato, refletir sobre os cursos que preparam os profissionais da educação é pertinente, 

pois, conforme destaca Morin (2000), a universidade deve proporcionar aos alunos um processo 

de formação, no qual sejam preparados para compreender os desafios emergentes, de forma que 

saibam lidar com todos estes a partir da articulação dos conhecimentos adquiridos dentro do 

espaço de formação. 

A contemporaneidade nos apresenta problemas complexos para serem solucionados no 

sistema de ensino vigente, para os quais as soluções não podem ser concebidas sem o diálogo 

entre o ambiente escolar e sua exterioridade. Nesse sentido, o professor precisa ser preparado 

de forma que consiga responder aos desafios encontrados na sala de aula, como, por exemplo, 

pluralidades de ideias, salas lotadas, dentre outros. 

Mas, como pontua Santos (2002), há uma construção histórica do professor centrado na 

transmissão de conteúdo, cumpridor dos modelos tradicionais dos currículos das licenciaturas. 

Nessa perspectiva, Morin (2000) afirma ser necessária uma reforma universitária, baseada em 

uma universidade que se situe no contexto histórico e cultural em que vivemos, visando à 

superação de um pensamento positivista que fragmenta tudo na finalidade de conhecer melhor. 

Na formação dos profissionais de licenciaturas em Letras, o grande desafio é o de formar 

professores comprometidos com o seu papel de mediador dos conhecimentos, no qual não 

busque apenas a competência leitora e da escrita, mas que enfoque, também, nos contextos 

sócio-histórico e cultural do educando, visto que fazem parte das práticas de letramento atuais, 

isto é, levar em consideração a visão de mundo do aluno inserido na sua historicidade de vida. 

Em busca de articulação dentro de um dado momento histórico, a industrialização 

levou vários otimistas a acreditarem na escola. Nesse sentido, procuramos na história da 

educação alguns questionamentos que persistem na sociedade contemporânea, no que se refere 

à formação do professor.  

O sistema de ensino básico brasileiro, atualmente, centra-se na formação técnico-

profissional do aluno, tendo em vista as novas reformas instauradas nas Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDB/96), a partir da Lei n° 13415/2017, alterando algumas das 
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disposições da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, como, por exemplo, a formação 

técnica e profissional do aluno, considerando as práticas de inclusão de trabalho no setor 

produtivo, dentre outros. Assim, o Novo Ensino Médio em tempo Integral caminha para o viés 

formativo do cidadão, não tendo como objetivo principal preparar o aluno para o ingresso na 

educação superior ou para o convívio em sociedade de maneira mais humanizada. Ou seja, 

tem como propósito a preparação do educando para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico do país, seguindo as ideias liberais do passado, tendo como alvo disciplinar o 

sujeito para o mundo capitalista, deixando em segundo plano o desenvolvimento do sujeito no 

que se refere às relações humanas e sociais. 

Dessa maneira, as ideias de reformas procuram sempre uma empatia com as novas 

propostas, a fim de convencer a sociedade para a “bondade das mudanças”. Como afirma 

Nóvoa (2005, p. 14), “tudo são evidências nos textos e nos debates, nas políticas e nas reformas 

educativas. Ninguém tem dúvidas. Todos têm certezas. Definitivas. Evidências do senso 

comum. Falsas evidências. Continuamente desmentidas. Continuamente repetidas”. Assim 

sendo, os conflitos ideológicos podem confrontar com os diferentes ritmos de mudanças no 

âmbito escolar, nas mais diferentes e variadas imposições dos regimes e das opções políticas. 

Nesse aspecto, a construção da identidade do professor é impactada com a proposta do 

Ministério da Educação (MEC) do Brasil, no que se refere à “escolha” ou tomada de posição 

diante do grande desenvolvimento econômico no país. Pelo menos, é o esperado, pois é 

importante para se fazer uma relação com a formação qualificada do docente e o momento 

histórico da economia. 

Na contemporaneidade, sentimos os reflexos históricos sobre a formação docente, pois, 

segundo António Nóvoa (2005, p. 9), “as coisas da educação discutem-se quase sempre, a 

partir das mesmas dicotomias, das mesmas oposições, dos mesmos argumentos”.   

Assim, almejamos com esta pesquisa pôr em discussão as diversas possibilidades de 

reflexões sobre a construção da identidade docente em formação inicial, sobretudo do professor 

de língua estrangeira, em um contexto social, com sujeitos heterogêneos, porque, conforme 

esclarece Bizzo (2002, p. 48): “todo professor tem sempre muito que aprender a respeito do 

conhecimento que ministra a seus alunos e da forma como fazê-los”. Nesse quadro, o diálogo 

entre professor e alunos e seu contexto cultural possibilita a construção de novos saberes que 

“podem nos dizer muito sobre o fenômeno em geral e sobre as posições socioculturais das 

pessoas que os criam e os usam” (MCARTHUR, 1999, p. 397). 

Nessa perspectiva, pretendemos trilhar pelo processo de formação do professor de 

língua inglesa em tempos de interculturalidade, situado na história, pois entendemos que o 
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cenário da produção de conhecimentos sobre a formação de professores está em constantes 

transformações. Vale salientar que não é nosso objetivo qualificar a formação dos professores 

de hoje como “ultrapassada ou atual” – pensamos que toda forma de conhecimento é válida, 

desde que permita a reflexão, visto que a história do conhecimento se constrói na relação 

dialógica entre o suposto ultrapassado e o moderno, dentre outros aspectos. 

Assim, as discussões aqui abordadas contribuem para formação de professores, 

sobretudo de língua estrangeira, porque entender os fios da rede discursiva do ensino e 

aprendizagem de LI evidenciam alguns sentidos de que se revestem as propostas de caráter 

curricular. Nesse contexto enunciativo, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira (PCNs) propõem que: 

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira no ensino fundamental não é só 

um exercício intelectual em aprendizagem de formas e estruturas linguísticas 

em um código diferente; é sim, uma experiência de vida, pois amplia as 

possibilidades de se agir discursivamente no mundo. O papel educacional da 

língua estrangeira é importante, desse modo, para o desenvolvimento integral 

do indivíduo, devendo seu ensino proporcionar ao aluno essa nova experiência 

de vida. Experiência que deveria significar uma abertura para o mundo, tanto 

o mundo próximo, fora de si, quanto o mundo distante, em outras culturas 

(BRASIL, 1998, p. 37). 

 

Os enunciados dos PCNs (1998) possibilitam reflexão sobre a constituição da 

identidade do professor de língua estrangeira inserida na história de compartilhamento de 

culturas, na própria formação de professores, bem como na produção de discursos que 

demarcam o lugar dos sujeitos ideologicamente marcados. Nesse sentido, entendemos que a 

formação de professores faça parte da sociedade acadêmica, no processo de constituição de 

sujeitos que são regidos pelas relações de poder inseridas no currículo escolar.  

Até aqui, falamos sobre a formação do professor de maneira mais ampla. Assim, no 

nosso próximo tópico, será abordada a construção da identidade do professor de língua inglesa 

em formação inicial de forma mais específica.   

 

1.1 O professor de língua inglesa em formação inicial: construindo sua identidade em 

tempos de interculturalidade 

 

O ensino de língua inglesa LI) baseia-se na ideia de língua-alvo como ponte da 

comunicação global. Dessa maneira, por intermédio da LI, podemos manter contato com várias 

culturas, civilizações e valores diferenciados, que são determinantes para a construção da 
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identidade dos professores de língua inglesa a partir de discursos e enunciados ideologicamente 

marcados na sua historicidade intercultural e das múltiplas identidades no mundo globalizado. 

Nesse sentido, Mendes (2008, p. 137) defende que: 

 
[...] professores e profissionais da linguagem devem modificar ou adaptar a 

sua prática no sentido de incorporar a língua como dimensão complexa do ser 

humano, a qual extrapola o círculo fechado do sistema de formas e regras, 

para assentar-se naquilo que nos faz humanos: ser e estar socialmente no 

mundo. 

 

Para fazer uma análise sobre a construção da identidade do docente de LI em formação 

inicial, não podemos deixar de lado a realidade sócio-histórica, como o avanço das tecnologias, 

principalmente da internet, que proporcionou o progresso da globalização, causando, assim, 

grande expansão cultural.  

Assim sendo, o desafio, agora, para o professor, segundo Celani (1997, p. 161), será 

“encontrar novas maneiras de utilizar esses recursos tecnológicos para o benefício da 

aprendizagem”. A questão maior, talvez, não seja apenas encontrar caminhos para inserir as 

tecnologias digitais, mas, também, ter acesso a elas. 

Como dito acima, estamos vivendo em uma sociedade com características tecnológicas 

e com informações veiculadas por todo lado e a dinâmica do mundo moderno subjetiva o 

processo de construção da identidade do professor de línguas em formação. Assim, ele e os 

espaços acadêmicos precisam acompanhar as nuances deste mundo tecnológico. 

Se, por um lado, o professor precisa buscar outras alternativas de formações, como 

ingressar em um curso de pós-graduação, por exemplo, ou seja, ir além da formação oferecida 

na graduação, para melhorar sua prática pedagógica, ele poderá usar os recursos das tecnologias 

digitais não só como auxílio pedagógico, mas, também, como suporte para adquirir novas 

especializações que complementem sua formação adquirida na graduação.  

Por outro lado, para que o ensino de língua estrangeira fique mais contextualizado com 

a realidade atual, é essencial que a escola propicie equipamentos em bom funcionamento, 

acesso à internet e sala de informática com estrutura satisfatória para apoiar o professor, bem 

como os alunos, no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Dessa forma, a identidade do profissional de língua inglesa em formação inicial 

encontra-se em processo contínuo de construção, pois as identidades “estão cada vez mais sendo 

percebidas como precárias e mutáveis, suscetíveis à renegociação constante” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 69). Nesse sentido, a construção da identidade cultural do 

professor de língua inglesa em formação, inserido no contexto local/global, sobre a cultura de 
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ensinar uma língua estrangeira nos tempos de interculturalidade, de movências e 

transformações sócio-históricas, evocam os pensamentos de Hall (2005, p. 39, grifos do autor), 

uma vez que, assim como ele, não concebemos a identidade:  

 

como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um 

processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 

inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através 

das quais nós imaginamos ser vistos por outros.  

 

Diante disso, o exercício da função de professor de língua inglesa, nos dias de hoje, 

implica pensar na construção de sua identidade a partir das transformações históricas e sociais 

que englobam, por exemplo, o compromisso social, bem como os valores, crenças sobre o que 

ensina e o que vive no ambiente escolar, dentre outras questões. Assim, estes aspectos 

fragmentam os sujeitos entre o eu e o outro, já que a profissão de professor é uma “profissão 

do conhecimento” (GARCIA, 2009, p. 8). No entanto, essas implicações devem ser enunciadas 

com certo cuidado, pois, como afirma Celani (2010, p. 65), “propostas de mudança sempre 

podem trazer implícita uma crítica ao status quo”. Logo, essas transformações históricas 

configuram-se como a descentralização da identidade do sujeito que outrora era considerada 

fixa e imutável. Porém, na contemporaneidade, essa identidade é descentrada através das 

dúvidas e das incertezas contemporâneas. 

No pensamento de Paulo Freire (1996), encontramos alguns fios que precedem 

questionamentos materializados na sociedade educacional, pois o autor refere-se à formação 

como um fazer permanente, ou seja, que se refaz constantemente na ação. Mas, 

necessariamente, exigindo um toque mais sensível, o pessoal, pois o processo da construção 

de si enquanto professor é consolidado de forma contínua, ou seja, o professor nunca se cansa 

de formar a si mesmo, bem como influenciar na formação do outro, o aluno. 

Nessa perspectiva, a identidade docente em formação inicial é um processo de 

construção de si mesmo em constante transformação, subjetivada pelo âmbito escolar, bem 

como pelo contexto político, social, cultural e pelas mudanças nos sistemas educacionais. 

Devido a isso, essas mudanças recaem sobre o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira 

motivado por uma escolha crítica, a fim de que o professor não seja um mero reprodutor cultural 

de um modelo hegemônico de cultura que oprima os alunos.   

Nessa perspectiva, sobre o processo de formação inicial do professor, fundamo-nos em 

Baptista (2015, p. 131), ao referir que essa é uma “etapa em que se irrompem diversos 

questionamentos dos futuros professores e entre os quais se destacam aqueles relacionados com 
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a conformação da identidade profissional, ou ainda, com a profissionalização”. Dessa forma, 

essa identidade está sempre em conflito, ora como aluno na universidade, ora como professor 

estagiário, ou ainda, a construção da identidade do professor em formação inicial está sempre 

em negociação ao longo do seu processo formativo. 

Portanto, o processo formativo do professor jamais é estático. Muito pelo contrário, ele 

é movimento. Desse modo, a “formação de professores é a área de conhecimentos, investigação 

e de propostas teóricas e práticas [...] em experiências de aprendizagem através das quais os 

professores adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições” 

(GARCIA, 1989, p. 26). Assim, a formação docente é considerada preparação para 

emancipação do professor, potencializando saberes na sua prática educacional que tragam 

significados para os alunos.  

Nesse quadro, se a identidade profissional do professor de língua inglesa em formação 

que queremos estiver voltada para o pensamento crítico e reflexivo, é certo que esse docente 

compromissado com seus alunos, consigo mesmo e com os outros, é pertinente, pois conhecer 

educar-se sobre as questões culturais da língua que ensina, além de compreender e estar atento 

aos aspectos culturais que permeiam a vida dos estudantes se faz necessário. Para tanto, “trazer 

a cultura da mídia e da tecnologia para a sala de aula, o que é particularmente relevante no 

ensino de língua estrangeira” (CELANI, 2008, p. 37).  

Diante disso, os impactos culturais subjetivam a construção da identidade do professor 

de língua inglesa em formação inicial. Por isso, é necessário que essa identidade seja construída 

dentro de um contexto social e cultural, visto que língua e cultura não são desvinculadas uma 

da outra, conforme postulado por Rajagopalan (2009). Não basta apenas cuidar da maneira de 

falar para a comunicação entre as pessoas acontecer sem nenhum impedimento, pois, de acordo 

com o autor mencionado, “se as coisas fossem tão simples, um exército de professores de inglês 

solucionaria os conflitos no Afeganistão e no Iraque, permitindo que as partes em conflito 

dialogassem e encerrassem de vez suas queixas e pendências!” (RAJAGOPALAN, 2009, p. 

44).  Em similaridade, Sarmento (2004, p. 3) destaca que “mais do que somente uma língua em 

comum [...], é necessário que haja também um sistema compartilhado de crenças e inferências”. 

Nesse passo enunciativo, os professores de língua inglesa têm se deparado com diversas 

realidades no seu ambiente de trabalho, e, muitas vezes, apenas a teoria aprendida na Academia 

não é suficiente para solucionar inúmeros problemas, como indisciplina, exclusão social e 

identitária, falta de recursos, estrutura etc., dentre tantos outros assuntos que surgem na 

contemporaneidade, com os quais o professor precisa ter bastante ‘jogo de cintura’ para saber 

como lidar. 
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Nessa perspectiva, constatamos que uma das alternativas encontradas pelos professores 

de língua inglesa é uma tentativa de diálogo, pois é uma ferramenta indispensável para produção 

de conhecimento intercultural, já que a formação de professores representa uma atitude 

pedagógica que vem sendo cobrada pela escola, no currículo, no Projeto Político Pedagógico, 

na política educacional e, principalmente, na realidade dos alunos.  

Pensar a formação do professor de língua estrangeira na sociedade contemporânea 

implica compreender as diversas realidades presentes na sala de aula que influenciam 

diretamente o fazer pedagógico do educador. Essa formação, na contemporaneidade, requer um 

conhecimento intercultural que acompanhe o desenvolvimento das demandas e exigências da 

sociedade atual, pois, com a globalização, há a exigência de que a instituição de ensino forme 

um novo cidadão, capaz de absorver conhecimentos diversificados e saberes nas diversas 

situações do cotidiano.  

Vale ressaltar que a identidade do docente em formação inicial se constrói na sua prática 

e nos discursos que regem a sua profissão, uma vez que o professor é considerado socialmente 

um transformador de cidadãos. Esse papel de transformar é apreendido nos espaços acadêmico 

e social, haja vista que, conforme argumenta Bakhtin (2002, p. 132), “a cada palavra da 

enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de 

palavras nossas”. Dito de outro modo, todo enunciado remete a outro enunciado que já foi dito 

e mostrado em outro momento historicamente situado, mediante outros valores culturais 

contextualizados. Desse modo, “as noções de polifonia, heterogeneidade e identidade” 

(FERNANDES, 2008, p. 9) são concepções postas em discussão e contribuem para 

compreender discursivamente o professor de LI em formação em tempos de interculturalidade. 

De modo que, partindo dos pressupostos desses lugares de mudanças e dialogismo 

intercultural (falaremos mais sobre isso adiante) que foram subjetivados pela globalização, a 

linguagem “está no epicentro deste verdadeiro abalo sísmico que está em curso na maneira de 

lidar com as nossas vidas e as nossas identidades” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 59). 

 

1.2 O professor de língua inglesa em formação inicial e a não neutralidade da linguagem 

 

A língua inglesa não ocupa o posto de principal língua de comunicação na atualidade 

de forma aleatória. Muitos fatores contribuíram para esse efeito; vários deles são atribuídos à 

força do poderio econômico da Inglaterra no período da Revolução Industrial, bem como ao 

fato de os Estados Unidos (EUA) se tornarem a maior potência mundial após “vencer” da 

Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que as forças econômicas e militares daquele país 
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foram os principais aliados deste último, na época. Conforme atesta Crystal (2003, p. 120, 

tradução nossa), 

 

Nos séculos XVII e XVIII, o inglês foi a língua da nação líder da colonização 

– a Grã-Bretanha. Já nos séculos XVIII e XIX, o inglês foi a língua da 

principal líder da Revolução Industrial – também a Grã-Bretanha. No final do 

século XIX e início do século XX, ele foi o idioma do principal poder 

econômico – os EUA. Nesse sentido, quando as novas tecnologias trouxeram 

novas oportunidades linguísticas, o inglês ascendeu como língua de grande 

valor nas indústrias que afetaram todos os aspectos da sociedade4. 

 

Desse modo, para adquirir o status de World English (inglês mundial), o inglês 

percorreu o processo histórico de colonização da Inglaterra, principalmente sobre os Estados 

Unidos, visto que, com o passar do tempo, o colonizado saiu da condição de colônia, no caso 

dos EUA, para assumir o legado de principal potência mundial. No entanto, na 

contemporaneidade, o principal fio condutor da expansão do inglês é a internet, conforme 

mencionado anteriormente.  

Dessa forma, é pertinente o professor de língua inglesa em formação inicial estar ciente 

dos aspectos que fazem a língua inglesa ser o que é hoje, pois, do ponto de vista da Linguística 

Aplicada, os discursos sobre a LI perpassam vários fatores: sociais, culturais e econômicos. 

Assim, o idioma pode ser “utilizado na troca de mercadorias e serviços no mundo inteiro” 

(SCHMITZ, 2004, p. 234). No entanto, não podemos cair nesse abismo de valorização acrítica 

dessa língua. Ainda para Schmitz (2004 p. 234), “é verdade que a Língua Inglesa está presente 

na mídia e também no cinema e na televisão do mundo inteiro. Todavia, existe uma 

programação forte em outros idiomas em forma de noticiários, produção de filmes e programas 

de televisão”. De fato, é inegável o alcance e a importância do inglês no mundo globalizado de 

hoje, mas isso não “significa que outros idiomas não participam também da interação comercial 

em diferentes partes do mundo” (SCHMITZ, 2004, p. 234).  Ciente disso, o professor de língua 

inglesa em formação inicial em tempos de interculturalidade se tornará mais politizado e será 

capaz de lidar com esse tipo de situação em sala de aula, caso algum aluno questione o porquê 

de ser o inglês e não outro idioma em seu lugar. 

Porém, conforme é destacado por Nóvoa (2009), não é possível desvincular o indivíduo 

do professor, bem como o professor do indivíduo, e muito menos desvincular a sala de aula dos 

                                                 
4 In the seventeenth and eighteen centuries English was the language of the leading colonial nation – Britain. In 

the eighteenth and nineteenth centuries it was the language of the leader of the industrial Revolution – also Britain. 

In the late nineteenth and the early twentieth it was the language of the leading economic power – the USA. As a 

result, when new technologies brought new linguistic opportunities, English emerged as a first-rank language in 

industries which affected all aspects of society. 
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problemas sociais, dos múltiplos valores, como crenças, culturas, dentre outros. Ou seja, a 

linguagem torna-se parte constituinte do professor de língua inglesa em formação inicial em 

tempos de interculturalidade, pois “ensinamos aquilo que somos e, naquilo que somos, se 

encontra muito daquilo que ensinamos” (NÓVOA, 2009, p. 15).  

Diante disso, como esclarece Bakhtin (2013), a sala de aula é posta como lugar de 

conflito de interesses entre as vozes sociais. Por isso, acreditamos ser importante a construção 

da identidade do professor de língua inglesa voltada para o dialogismo intercultural, ou seja, a 

interação crítica e reflexiva entre diversas culturas sem classificá-las em superior ou inferior, 

mas, sim, considera-las em par de equidade, pois não existe semeadura de senso crítico e 

autonomia no aluno sem o diálogo. Assim sendo, constatamos, com base em Bakhtin (2011), 

que não há uma neutralidade na circulação de vozes. Ou seja, é uma questão política, pois as 

vozes não se proliferam fora das dimensões de poder, o poder “opera através do discurso” 

(FOUCAULT, 2006, p. 253). Porém, sem o contexto dialógico não se constrói a formação do 

professor engajada com as questões sociais mais comprometidas e mais justas, visto que, para 

Freire (1995, p. 77), a relação dialógica entre alunos e professores é “a permanente disposição 

em favor da justiça, da liberdade, do direito de ser”. No entanto, isso só ocorre a partir de um 

dialogismo pautado na escuta e no respeito a todas as formas de ser dos sujeitos no mundo. 

 

1.3 Inglês nativo ou não nativo? Que inglês ensinar nas escolas de Educação Básica do 

Brasil? 

 

A desconstrução do ensino de língua inglesa que privilegia uma variedade em 

específico, a fim de não considerar as vertentes britânica ou norte-americana o único padrão a 

ser seguido, tem sido um desafio para o professor, tendo em vista que os enunciados históricos 

sobre esse profissional, como postula Siqueira (2011), o constituiu, ao logo dos tempos, com 

alguns adjetivos pejorativos, como alienado, acrítico, apolítico. Para Crystal (2003), trata-se do 

inglês com o status de língua internacional, sem que nenhum país possa reivindicar sua tutela. 

Isto é, “ninguém mais a tem, aliás, todos aqueles que a aprenderam a possuem – e podem 

compartilhar dela, o que seria mais correto – e, além disso, possuem o direito de utilizá-la da 

maneira como quiserem” (CRYSTAL, 2003, p. 3). 

 Diante disso, muitas pesquisas fundamentadas na Linguística Aplicada vêm mudando, 

mesmo que de forma tímida, esse cenário, pois, no World English, como defendido por 

Rajagopalan (2009), não há privilégio para nenhum falante que faz uso do idioma.  
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 As concepções de falante nativo de um idioma como o único qualificado a enunciar 

foram fornecidas por Chomsky (1965), ao defender que o falante nativo é capaz de conhecer e 

julgar os aspectos gramaticais, bem como as sentenças da língua primeira. Assim sendo, o 

falante nativo, na visão do autor, seria o único a ser considerado autoridade soberana, por ter 

conhecimento e domínio sobre o idioma. 

Do ponto de vista do inglês como língua padrão, aqui, conforme explana Bagno (2012), 

a padronização da norma não é uma maneira de falar, como o termo padrão sugere. Assim, esse 

modelo de falante ideal a ser alcançado é uma construção sócio-histórica e cultural, que não 

satisfaz a nenhuma das inúmeras variações sociolinguísticas que existem em qualquer língua. 

Para Graddol (2006), o fator mais importante no processo comunicativo, fazendo uso 

da língua inglesa, não é a “precisão” dos falantes nativos na maneira de falar, mas o que mais 

importa, para o autor, é a inteligibilidade no processo comunicativo. Ou seja, falar e ser 

compreendido no idioma.  

Nesse sentido, mediante o que fora abordado acima, a referência ao inglês como ‘sem 

pátria’ vai de encontro ao pensamento de Medgyes (1992), pois ele é categórico ao enfatizar 

que o inglês produzido pelos falantes não nativos não passa de mera imitação do original, ou 

seja, do inglês nativo, tendo em vista que o autor acredita que os falantes não nativos não podem 

ser tão criativos e muito menos tão originais quanto os falantes nativos. 

No contexto do inglês como língua da comunicação global, o professor não nativo 

possui “[...] a vantagem de ser o modelo no qual o aluno deseja tornar-se” (JOHNSON, 1996, 

p. 35). Em outras palavras, o professor de inglês, como língua estrangeira, precisa ter 

conhecimentos interculturais da língua materna dos alunos, bem como da língua estrangeira 

que está ensinando, para desenvolver no estudante, como explana Alptekin (2002, p. 104), “uma 

experiência social com inglês em contextos locais e internacionais, através de uma perspectiva 

intercultural”. 

Desse modo, não existe um modelo de ensino ideal para a Educação Básica do Brasil, 

mas, conforme Graddol (2006), o mais importante é a inteligibilidade no processo 

comunicativo. Nesse aspecto, estamos em conjuntura com os pensamentos de Kumaravadivelu 

(2005), quando ele postula que, se a língua pode ser um produto do colonialismo, ela poderá 

ser igualmente usada como forma de descolonização. Assim, a sala de aula se torna um 

excelente lugar para descontruir discursos da hegemonia de um sotaque ou de outro da língua 

inglesa como padrão a ser seguido. 
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Após discutirmos, nesta seção, sobre a construção da identidade do professor de língua 

inglesa em formação inicial em tempos de interculturalidade, passamos, agora, para a seção 

seguinte, que aborda algumas visões sobre cultura. 
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2 CULTURA: UM CONCEITO COMPLEXO E POLISSÊMICO 

 

Elucubrar sobre uma definição para o termo cultura não é uma tarefa nada fácil de 

realizar, ainda mais em um mundo globalizado. Conforme explica Lima (2009), estamos em 

um mundo cada vez mais interligado. Assim, conceituar ‘cultura’ torna-se complexo, visto que 

cultura por si mesma já é polissêmica, dessa forma, não deveríamos falar em cultura, mas, sim, 

em culturas. 

A palavra cultura vem do latim colere e significa cultivar. Ela não é construída somente 

no meio familiar, mas também no meio social, pois somos sujeitos constituídos por linguagens 

nas mais diversas práticas e símbolos sociais. Nas palavras de Anastácio, Melo e Silva (2009, 

p. 24), o “embate entre natureza humana, que é inata, e a cultura, que é aprendida, interfere na 

estrutura da personalidade do indivíduo. Assim, a família é o primeiro contexto que transmite 

valores ao ser humano e o influencia na formação da sua identidade”. Nesse ínterim, o conflito 

identitário é próprio dos indivíduos, uma vez que somos indivíduos cindidos nas nossas 

personalidades individuais que entram em confronto com as identidades adquiridas nos meios 

sociais, como na família, em que o ser humano adquire seus primeiros valores, bem como na 

escola, que tem a função de formar cidadãos para conviver em sociedade, de forma mais ampla. 

 Nessa perspectiva, tomamos emprestado da Antropologia o conceito de cultura que, na 

visão de Thompson (1995, p. 173), “a cultura de um grupo ou sociedade é o conjunto de crenças, 

costumes, ideias e valores, bem como os artefatos, objetos e instrumentos materiais que são 

adquiridos pelos indivíduos enquanto membros de um grupo ou sociedade”. Assim, nossas 

atitudes e existências estão impregnadas de ações culturais. Como aponta Tavares (2006), é por 

meio da cultura que permitimos nos conhecer e conhecer o outro e interpretamos o universo do 

qual fazemos parte. 

Desse modo, as características culturais estão materializadas na nossa forma de ser e de 

nos apresentar para o mundo. Para Estermann (2010, p. 37-38), a cultura é “como nossa segunda 

pele, nos impregna em todos nossos aspectos de ser humano”. Em outras palavras, está na nossa 

maneira de falar, no nosso modo de agir, nas nossas preferências alimentares, também nas 

nossas relações interpessoais e intrapessoais, nas nossas convicções religiosas e filosóficas etc. 

Segundo Kramsch (1993), adquirir aprendizado em um novo idioma significa exercitar 

tanto uma voz social quanto uma voz pessoal e é uma maneira de letramento social como meio 

de expressar significados pessoais que podem ir de encontro com os significados da 

comunidade de fala. A língua é um dos fatores constituintes das identidades dos falantes, que 

se constrói no dialogismo intercultural com seu meio social.  
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Portanto, a prática intercultural em sala de aula não é algo dado ou estático, mas sofre 

constantes modificações; a língua/cultura – usamos esta combinação, pois, conforme vem sendo 

discutido no decorrer do texto, defendemos a ideia que língua e cultura não estão desassociadas 

–, já que ambas possuem características sociais. Assim, elas acompanham transformações 

históricas, sociais. Diante disso, no dialogismo intercultural “tem como objetivo maior o 

alcance da criticidade pelos aprendizes de LE” (BRITO, 1999, p. 50).  

 

2.1 Língua e cultura 

 

Para Lima (2004, p. 212), “a linguagem é claramente envolvida na transmissão da 

cultura, comunidades de fala culturalmente diferentes podem usar o mesmo código linguístico, 

por exemplo, inglês, para realizar as necessidades culturais de seus respectivos grupos”. Nesse 

sentido, o aprendizado de língua estrangeira exerce um papel social, pois quem aprende uma 

nova língua torna-se um novo sujeito. 

Assim, ainda segundo Lima (2009, p. 185), 

 

As normas internacionais sobre ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

afirmam que estudantes de línguas estrangeiras não serão capazes de dominá-

las sem dominar antes o contexto cultural em que essas línguas são exercidas.  

Por meio dos estudos culturais de determinada língua, os estudantes podem 

descobrir várias maneiras de ver o mundo. Assim, podem desenvolver 

competências interculturais fundamentais que os ajudem a participar da 

comunidade global.  

 

 Nesse quadro, surge a necessidade de a prática do ensino de línguas realizar-se numa 

perspectiva intercultural, dentro de uma visão crítica e reflexiva do contexto cultural e social 

do ensino e aprendizagem de língua inglesa. No que concerne ao ensino e aprendizagem de 

língua inglesa, pesquisas voltadas para as abordagens interculturais ganharam certo destaque 

entre pesquisadores, internacionalmente, nas últimas décadas. Para Kim (2008), uma pessoa 

intercultural é capaz de refletir sobre a forma como se relaciona consigo mesma e com o outro, 

não no sentido de se separar, mas no sentido de integrar, construindo um novo sujeito, com 

nova forma de pensar e agir no mundo – aprende a conviver em sociedade. 

Dentro desse contexto, ter certo conhecimento das características culturais da língua 

materna dos seus discentes é importante para o docente. Além disso, “é necessário que o 

professor amplie sua experiência e seu conhecimento, a fim de desenvolver sua capacidade de 

entender outras pessoas, outras sociedades e outras línguas” (LIMA, 2009, p. 185). Assim, o 
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dialogismo intercultural é posto em prática de forma empática, sem rejeitar a cultura e o saber 

do aluno, reconhecendo-se na alteridade. Ou seja, o reconhecimento de si através do outro. 

De fato, as aulas de língua estrangeira são espaços não apenas da transmissão de dados 

sobre uma ou outra cultura, mas também são ambientes de oportunidades para o aprendiz 

ampliar sua visão de mundo, de forma crítica e reflexiva, sobre os aspectos culturais da própria 

língua, bem como da língua estudada, pois, assim, os aprendizes estarão aptos a lidar com a 

comunidade global, e descobrirão novas formas de ver e de se apresentar para o mundo, sob 

uma perspectiva dialógica e intercultural.  

O professor torna-se, então, um mediador cultural, ao demonstrar na prática o seu papel 

de formador de sujeitos críticos e reflexivos. Essa ação docente refletirá no processo de 

construção da identidade cultural do aluno, ou seja, ele aprenderá a conviver com a diversidade 

cultural e identitária existente no mundo. Assim, o estudante se constituirá na relação dialógica 

com o outro.  

Para Hall (2005), o processo de formação da identidade intercultural não é algo estático, 

isto é, ele está em constante transformação. Devido a isso, a cultura exerce grandes influências 

nesse processo de construção identitária, visto que a cultura é parte constituinte da identidade 

de um povo. Assim, compreender a sala de aula como lugar de interação cultural entre os 

sujeitos, abrindo possibilidades para “[...] a valorização do campo prático como espaço de 

produção de conhecimento permite uma nova compreensão epistemológica da realidade” 

(BARROS, 2011, p. 112). Desse modo, a interculturalidade, na prática, permite reflexões entre 

sujeitos, respeitando as idiossincrasias de cada um nas suas subjetivações históricas e sociais 

que se imbricam e se transformam em novos conhecimentos que agregam valores como respeito 

às diversidades culturais e identitárias existentes no mundo. 

Cavalcante (2012, p. 124) salienta que é pertinente “valorizar aspectos como 

enraizamento, sentimento de pertença, permanência nos lugares e capacidades de originar as 

próprias riquezas”.  Nesse cenário, o ensino de LI, de forma dialógica, entre professor, alunos 

e seus contextos culturais, possibilita a construção de novos saberes a partir do respeito mútuo 

diante das diversidades de pensamentos e maneiras de agir. Sendo assim, o ensino 

aprendizagem de uma língua estrangeira com dialogismo intercultural requer uma escolha 

crítica, no intuito de que o professor não seja um mero reprodutor cultural de um modelo 

hegemônico de cultura que oprima os alunos. 

Após abordarmos algumas enunciações sobre cultura, apresentamos, na próxima 

subseção, discussões a respeito do dialogismo intercultural. 
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2.2 O dialogismo intercultural nas aulas de inglês 

 

Conforme referido anteriormente, há várias possibilidades de ensino e aprendizagem de 

língua inglesa. Dito isso, nesta subseção, propomos uma discussão sobre o ensino e 

aprendizagem deste idioma voltados para um dialogismo intercultural que destaquem a 

interação entre as vozes do discurso (BAKHTIN, 2011). Nesse sentido, evidenciamos um entre-

lugar sociocultural, no qual professor e aluno, como sujeitos sociais, interagem, em uma relação 

dialógica, sobre suas histórias culturais partilhadas, buscando o reconhecimento de si na 

alteridade constitutiva da linguagem, na tensão e no conflito cultural das relações sociais 

inerentes ao dialogismo bakhtiniano. Nas palavras de Fiorin (2006, p. 19), “dialogismo são as 

relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados”, já que “do ponto de vista 

cultural, o sujeito é constituído por linguagem” (LIMA, 2009, p. 182). Assim sendo, estando os 

aspectos culturais materializados na linguagem, podemos dizer que eles funcionam como 

enunciados no processo de interlocução entre as vozes do discurso. 

Dessa forma, os pontos de vistas enunciados neste estudo são direcionados aos 

pensamentos bakhtinianos, pois o dialogismo está interligado ao espaço de lutas e vozes do 

discurso. De fato, o enunciado, para Bakhtin (2010, p. 298): 

 

[...] é pleno de tonalidades dialógicas, e se levá-las em conta é impossível 

entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa própria ideia – 

nasce e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos dos 

outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas 

de expressão verbalizada do nosso pensamento. 

 

Nesse ínterim, o dialogismo intercultural reverbera em uma ação dialógica por natureza, 

pois, como afirma Bakhtin (2011, p. 293), “viver significa participar de um diálogo”, assim, a 

vida é repleta de diálogos interculturais que se imbricam nas práticas discursivas sociais como 

enunciados que atravessam a língua e os sujeitos na sua historicidade social que representa “[...] 

o verdadeiro diálogo, a troca entre sujeitos-mundos diferentes, entre línguas-culturas 

diferentes” (MENDES, 2008, p. 71). 

Nesse sentindo, somos sujeitos moventes. Brait (1997, p. 98), retomando Bakhtin, 

esclarece que estas transformações são referentes “ao permanente diálogo, nem sempre 

simétrico e harmonioso, que existe entre os diferentes discursos que configuram uma 

comunidade, uma cultura, uma sociedade”. Em outras palavras, entender a língua como 

discurso é não desvinculá-la dos aspectos sociais e ideológicos dos falantes, ou seja, é 

compreendê-la em sua integridade viva e concreta (BAKHTIN, 2010). 
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Assim, o dialogismo intercultural, nas aulas de língua inglesa, abre espaço para o 

processo de reflexão que busca compreender e transformar as significações culturais a partir da 

sua própria cultura para uma outra cultura, sem o intuito positivista/iluminista de classificação 

cultural em inferior ou superior, mas com o objetivo de reconhecer a si mesmo na relação 

intercultural solidária com o outro; ademais, por não serem as culturas estáticas, se imbricam e 

se modificam ao longo do tempo, constituindo novos sujeitos/mundos.  

As pesquisas em Linguística Aplicada, atualmente, se dedicam a desconstruir alguns 

princípios iluministas que tendem a classificar os sujeitos em tradicionais/modernos, 

primitivos/civilizados, falante ideal/falante não ideal, apenas para citar alguns exemplos. Esses 

aspectos de caracterização estão enraizados na maneira de ensinar e aprender a língua inglesa, 

por exemplo, visto que a maioria dos estudantes ainda tem em mente apenas as variantes padrão 

do inglês dos Estados Unidos ou da Inglaterra. É necessário que o professor se posicione, 

enfatizando que, em razão do status de língua global, a língua inglesa não pertence a nenhum 

país. Assim, como esclarece Rajagopalan (2009), considerar o inglês de um país como base, 

seja ele qual for, é seguir um modelo de falante ideal da língua inglesa, restando a cada usuário 

encontrar uma variante do idioma para seguir como um modelo didático. 

Para Estermann (2010, p. 40), “os obstáculos no encontro intercultural não têm a ver 

somente com as diferenças culturais, mas com a ‘avaliação’ padrão das culturas em questão”. 

Ou seja, tem a ver com classificar uma cultura como superior ou inferior em detrimento de 

outra. Dessa forma, o ensino de LE, a partir dos aspectos culturais, para Kramsch (1993), 

deveria ocupar o espaço de quinta habilidade de ensino e aprendizagem de qualquer língua. Em 

outras palavras, o ensino não focaria somente nas quatro habilidades tradicionais, a saber: 

audição, fala, leitura e escrita, mas buscaria uma maneira de inserir a cultura nas habilidades 

consideradas tradicionais. 

No entanto, essa não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, é um desafio educacional, 

pois é complexa a ocorrência do dialogismo entre as culturas e o contexto nas aulas de língua 

inglesa, tendo em vista que a sala de aula pode ser vista como uma arena de conflito 

(KRAMSCH, 1993; BAKHTIN, 2011). Nesse sentido, para Kramsch (1993), trata-se do 

conflito cultural na sua heterogeneidade discursiva, tanto na língua primeira do aprendiz quanto 

na língua de aprendizagem. Em consonância com Kramsch e Bakhtin, Kim (2008) ressalta que 

esse dinamismo dialógico de se comunicar consigo mesmo e com o outro contribui para a 

construção de uma identidade dinâmica, que se transforma e integra, ao invés de cindir. 

Lima (2004), por sua vez, esclarece que é preciso levar em consideração as relações 

entre a língua e a cultura, pois, segundo ele, a língua tem o papel de ser não só transmissora de 
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cultura, mas é por meio dela que nos expressamos e compartilhamos cultura. Desse modo, 

evidencia-se que a língua está atravessada por questões ideológicas, políticas e sociais que 

constituem sujeitos mediante seus valores éticos e culturais situados historicamente. Assim, a 

palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial 

(BAKHTIN, 2011).  

Do mesmo modo, Ponzio (2008, p. 7) nos informa que “[...] um grupo social se 

reconhece como tal através de um processo complexo de diferenciação a respeito do que é 

diferente”. As questões culturais não são isoladas, elas aparecem e se constituem na interação 

dialógica, na qual cada sujeito cultural apresenta sua forma de ser na sua historicidade cultural 

e discursiva.  

Para Lima (2009, p. 180), “o papel da cultura [...] tem deixado de ser um assunto 

periférico para se tornar um tema de pesquisa e investigação no campo da linguística aplicada”. 

Assim, nos tempos de dialogismo intercultural, a língua inglesa apresenta-se como língua da 

comunicação internacional. Partindo desse ponto, explanamos sobre os estudos interculturais 

nas aulas de inglês, pois, conforme Oliveira (2012, p. 194), faz-se necessária uma “abordagem 

intercultural que tem como proposta o desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural”. Da mesma forma, não se percebe o ensino de LI focado apenas nos quesitos 

gramaticais, na compreensão textual ou oral, mas evidencia-se a necessidade do aprendiz se 

situar no contexto social e cultural do idioma aprendido. 

 A construção da identidade do professor de LI em tempos de interação cultural é 

constituída por unidades enunciativas, situadas na história, nas práticas sociais e no 

compartilhamento de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos, tendo o inglês como 

língua da comunicação internacional. Diante disso, explanar sobre os estudos interculturais nas 

aulas de inglês implica não focar nos quesitos gramaticais, da compreensão textual ou oral, mas 

evidenciar a necessidade de o aprendiz se situar no contexto social e cultural do idioma 

aprendido, bem como refletir sobre os aspectos culturais, sociais e ideológicos dos estudantes. 

Isso posto, para Mendes (2008, p. 61), o dialogismo intercultural é:  

  

uma força potencial que orienta um modo de ser e agir, de ensinar, e de 

aprender, de produzir planejamentos e materiais culturalmente sensíveis aos 

sujeitos participantes do processo de aprendizagem, em busca da construção 

de um diálogo intercultural.  

 

Nesse contexto, não há espaço para uma cultura desvinculada de um grupo social ou 

soberana. Desse modo, o dialogismo intercultural toma como referência o outro, na alteridade 
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bakhtiniana, sempre em conflito, nos seus mais variados contextos culturais, sociais, históricos, 

ideológicos, por exemplo, pois, conforme postula Bakhtin (2011, p. 321), são sempre “[...] 

enunciados heterogêneos, como que alheios”. Isto é, cada sujeito carrega consigo traços da sua 

historicidade que são diferentes, mesmo fazendo parte de um mesmo grupo específico. 

Diante disso, se compreendermos a língua apenas como um código ou sistema 

desassociado dos aspectos sociais e culturais, contemplaremos uma visão de ensino e 

aprendizagem de língua inglesa baseados no ensinamento de um código linguístico, voltado 

apenas para a comunicação no meio social, histórico e cultural. Mas, quando adotamos a 

concepção de língua vinculada aos fatores sociais, estamos levando em consideração a união 

entre cultura e língua. Por conseguinte, não pensamos a língua de forma isolada, mas 

defendemos a ideia de que língua e cultura caminham lado a lado, sem desassociar uma da 

outra. 

Em consonância com o que fora abordado, Agar (2002) postula que a cultura se encontra 

na língua, e que a língua carrega cultura. Logo, elas não estão desvinculadas, ainda que cada 

sociedade tenha consigo um recorte da sua representatividade histórica e social. Por este 

motivo, cada sujeito integrante de um grupo possui na sua subjetividade suas vivências e 

conhecimentos de mundo, adquiridos ao longo da história de cada um como sujeito sócio-

histórico. Assim, no dialogismo intercultural, a cultura ocupa lugar de prática social. Esse 

dialogismo torna a sala de aula intercultural no modo de agir e pensar dos sujeitos, nas mais 

diversas manifestações das linguagens, de forma verbal, não verbal e mista. 

 No dialogismo intercultural, não há nenhuma pretensão de qualificar ou classificar uma 

cultura como inferior ou superior, mas perceber e refletir, por meio da interação cultural e 

social, sobre o fato de que cada cultura é única e possui suas formas de comportamento e 

representatividade. Destacamos que, quando uma cultura é posta diante de outra cultura, um 

estranhamento é evidenciado; mas, tendo ciência da diversidade cultural, o aprendiz de língua 

inglesa estará apto a respeitar e conviver com as diferenças que são inerentes ao ser humano. 

Partindo dessas premissas, compreender os aspectos sociais e culturais no processo 

comunicativo é de suma importância, como esclarece Larsen‐Freeman (1986, p. 123): 

 

Quando nos comunicamos, nós usamos a língua efetuando algumas funções, 

tais como, argumentar, persuadir ou prometer. Além disso, nós realizamos 

essas funções dentro de um contexto social. O falante irá escolher um jeito 

particular de fazer sua argumentação, não apenas baseado na sua emoção ou 

no seu nível de emoção, mas também em a quem ele está se dirigindo e qual 

é a relação dele com essa pessoa. 
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De fato, não se desvincula a língua dos contextos sociais e culturais, uma vez que o 

dialogismo intercultural é consolidado na interação entre sujeitos. Logo, engloba outras 

manifestações da linguagem inseridas no contexto social, tendo em vista que somos sujeitos 

sociais e carregamos conosco as nossas vivências e leituras de mundo, que são manifestadas no 

processo comunicativo entre pares, pois cultura é a nossa forma de ser, de nos vestir, de nos 

representar e de ver o mundo, isto é, a nossa maneira de externar a nossa identidade.  

 

2.3 Cultura sob a perspectiva do World English: qual ou quais culturas ensinar?  

 

 Segundo McArthur (2004), a expressão world-English surgiu no ano de 1927. Nota-se 

que na primeira aparição o termo era grafado com hífen. Ainda para McArthur (2004), o World 

English (WE) é todo tipo de inglês, pois, o WE abarca a língua inglesa em todos os aspectos do 

idioma, isto é, desde o aspecto dialetal, o pidgin, o creole, a fala, a escrita e até mesmo as 

variantes consideradas “padrão”. 

 De acordo com Rajagopalan (2004, p. 11), o World English é um termo “mais ou menos 

comum utilizado atualmente para fazer referências ao inglês como língua mundial”. Em outras 

palavras, o WE como variante popular do inglês tornou-se a principal variedade utilizada por 

todos aqueles que dela fazem uso, porém, o WE não se consolida como língua materna de 

nenhum dos falantes. Ainda para Rajagopalan (2004, p. 112), o World English tem as 

características de ser a língua falada em “balcões de check in, corredores e salas de embarque 

dos aeroportos mais movimentados do mundo durante encontros de negócios multinacionais, 

jogos olímpicos ou copas do mundo, feiras internacionais de comércio e conferências 

acadêmicas”. 

Destacamos que o processo de globalização trouxe várias transformações históricas na 

sociedade contemporânea. Isso se deve, sem dúvidas, aos avanços tecnológicos, porém, ele, o 

processo de globalização – ganhou forma, principalmente através da internet, que se tornou, 

como esclarece Kumaravadivelu (2006, p. 130), “o traço mais distintivo da fase atual da 

globalização”. Assim, a rede possibilita a interação com outras culturas e identidades 

linguísticas que se imbricam e se transformam historicamente. 

Partindo desse pressuposto, a globalização representa um meio de reflexão no que se 

refere ao ensino de língua inglesa no World English (RAJAGOPALAN, 2009). Diante dessa 

expansão cultural, provocada pelo processo de globalização, faz-se necessário dissertar sobre 

globalização, que, segundo Bauman (1999, p. 7), “é o destino irremediável do mundo, um 
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processo irreversível; é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da 

mesma maneira”.  

Em similaridade com Bauman (1999), sobre as concepções de globalização, 

Rajagopalan (2003, p. 25) se posiciona ao afirmar que estas transformações são advindas da 

“realidade marcada de forma acentuada por novos fenômenos e tendências irreversíveis como 

a globalização e a interação entre culturas”.  

Hall (2005) assevera que se pensarmos que as identidades nacionais estão sendo 

suprimidas ou até mesmo homogeneizadas por causa do processo de globalização estaremos 

considerando a questão de forma simplória e exagerada no mundo pós-moderno, pois, para o 

mesmo autor, a articulação entre o global e o local “[...] não deve, naturalmente, ser confundido 

com velhas identidades, firmemente enraizadas em localidades bem delimitadas” (HALL, 2005, 

p. 78). Dito isso, por mais que a globalização trabalhe também a favor do capitalismo, é pouco 

provável que ela irá destruir ou suprimir as identidades nacionais. Talvez seja mais evidente 

que ela contribua para a construção de identificações outras, seja no âmbito local ou global. É 

exatamente isso que Canagarajah (2005, p. 8-9) defende ao esclarecer que: 

 

Se a globalização modernista tentou erradicar o conhecimento local, a pós-

moderna o incorporou da sua maneira. Se a globalização da modernidade 

suprimiu as diferenças, a da pós-modernidade trabalhou entre os aspectos 

locais, delas se apropriando. Porque, apesar das mudanças mundiais no último 

século, podemos acreditar piamente que o conhecimento local não foi 

completamente erradicado. O local, de fato, foi negociado, modificado e 

misturado ao global. 

 

Desse modo, um dos motivos pelos quais as identidades estão em fase de transformações 

e renegociações é o contato entre diferentes sujeitos, com pensamentos heterogêneos e culturas 

distintas, propiciados pelo processo de globalização.  

Os aspectos culturais já são complexos para serem trabalhados na sala de aula em um 

mundo heterogêneo e, quando se trata do inglês como língua internacional, esse desafio só 

aumenta. Assim, é preciso pensar de forma reflexiva sobre qual ou a quais culturas ensinar em 

um idioma internacional, visto que o “World English não exclui ninguém, muito menos aqueles 

que se acham seus únicos donos” (RAJAGOPALAN, 2009, p. 42). Nesse sentido, o professor 

de língua inglesa será o responsável por colocar os alunos em contato com o maior número de 

variedades de ritmos e sotaques de falantes do idioma ao redor do mundo, porém sem privilegiar 

um ou outro sotaque.  
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Um cuidado especial que o professor de inglês deve ter desde o princípio, segundo 

Rajagopalan (2009, p. 46), é aquele:  

 
[...] de desvincular a língua da cultura desse ou daquele país, posto que o inglês 

mundial é eminentemente transnacional e reflete diversas culturas. Não estou 

dizendo, de forma alguma, que devemos romper de vez a ligação íntima entre 

língua e cultura; estou dizendo apenas que o inglês mundial não pode ser, de 

maneira simplória, ligado a uma cultura particular. 

 

 Pensando assim, o inglês como língua do mundo ou língua ponte da comunicação, não 

oferece lugar de destaque para nenhuma cultura, para nenhum falante, nem mesmo aqueles que 

reivindicam uma posição de falante nativo terão certos privilégios como “falante ideal”, porém, 

como o autor destaca, todos têm seu lugar no “World English” (WE), mas com a condição de 

não ter nenhum status de superioridade ou privilégios. Em consonância com essa linha de 

pensamento, Canagarajah (2005, p. 31) pontua que “a língua Inglesa é mais utilizada hoje em 

contextos multilíngues, onde a interação acontece principalmente entre falantes não-nativos 

[sic] em sua terra natal”. Nesse sentido, sugerimos o ensino e aprendizagem de língua inglesa 

a partir da cultura local do aprendiz para a cultural global, pois, assim, o ensino de LI não exclui 

e nem hegemoniza nenhuma cultura, já que tanto a cultura própria quanto a cultura de outros 

locais terão o mesmo espaço no WE.  

Dessa forma, a língua, aqui, é enunciada nos seus mais diversos aspectos discursivos 

que são determinantes para a constituição dos sujeitos. Como afirma Marcuschi (2010, p. 23), 

“essa visão segue uma noção de língua como atividade social, histórica e cognitiva”. Nestas 

questões, são privilegiados os aspectos interacionais da língua em detrimento do aspecto formal 

e estrutural dela. Assim, “a língua é tida como uma forma de ação social e histórica que, ao 

dizer, também constitui a realidade” (MARCUSCHI, 2010, p. 23). De fato, a língua é um dos 

fatores constituintes da identidade do professor de LI em formação inicial que se constrói nas 

interações com seu meio social. Nesse sentido, as identidades não são estáticas, mas estão em 

constantes movências, e a língua e a linguagem, por terem características sociais, acompanham 

essas mudanças, uma vez que elas também não são estáticas. 

No processo de ensino e aprendizagem de línguas, como destaca Bakhtin (2006, p. 100), 

“[...] não se trata mais de decifrar uma língua, mas, uma vez essa língua decifrada, de ensiná-

la”. Nesse contexto, a língua não pode ser vista somente como estruturas gramaticais; ela 

ultrapassa as fronteiras sociais e acompanha a política, a evolução histórica do mundo. Assim 

como a sociedade muda, a língua, por ser um fator social, também se transforma. 
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Dessa maneira, o contexto social da língua ou da linguagem não é apenas determinante 

para a constituição do sujeito, mas também para que o ser humano possa criar sua própria 

história. Machado (1982, p. 145) contribui afirmando que “os homens, pelo fato de viverem, 

trabalharem e falarem, constroem representações sobre a vida, o trabalho e a linguagem: essas 

representações são justamente os objetos das ciências humanas”. Dessa maneira, o homem 

constrói sua identidade através da linguagem. Neste ponto, Barthes (1984, p. 31-32), afirma 

que: 

 
O homem não preexiste à linguagem, nem filogeneticamente nem 

ontogeneticamente. Jamais atingimos um estado em que o homem estivesse 

separado da linguagem, que elaboraria então para exprimir o que nele se 

passasse: é a linguagem que ensina a definição do homem, não o contrário. 

 

 Em consonância a esses pressupostos, o ato de ensinar e aprender uma língua 

estrangeira (doravante LE) mescla vários valores culturais de linguagens e ideologias, pois, 

como enfatiza Rajagopalan (2003, p. 26), as relações dialógicas entre as culturas trazem 

“consequências diretas sobre a vida e o comportamento cotidiano dos povos, inclusive no que 

diz respeito a hábitos e costumes linguísticos”. Assim, a construção da identidade do professor 

de LI, de forma interacional com seus alunos e o mundo a sua volta, contribui para a história 

do conhecimento do sujeito social – apreendido na história, constituído pelas as relações 

dialógicas com o meio social de inserção do sujeito. 

Já para Bakhtin (1992, p. 282), “a língua penetra na vida através de enunciados 

concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na 

língua”. Por tal motivo, as enunciações verbais não estão limitadas no sujeito que enuncia, 

porém, fazem parte de um meio social, como é o caso da sala de aula que contém sujeitos com 

múltiplas faixas etárias e com diversos posicionamentos sociais, em que vemos evidenciar 

diferentes formas de subjetivação em circunstâncias distintas, mediante os valores sócio-

históricos contextualizados.  

Assim, um acontecimento histórico sobre a necessidade de especialização por parte dos 

professores de LE, para propiciar o surgimento de um sujeito em devir, é percebido como 

posição de poder em sala de aula, na sua historicidade social e cultural, produzido pela interação 

com o outro, como aponta Macedo (1994, p. 28): “[...] podemos ver as coisas de outro modo, 

podemos coordenar diferentes pontos de vista e, ainda nos criticar, ou seja, nos analisar na 

perspectiva de um outro”. Trata-se de utilizar a linguagem como forma de comunicação e 

reflexão através da sua relação com o outro (alunos, pais de alunos, com outros professores, 

com os outros os funcionários da escola e consigo mesmo). 
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Segundo Barthes (1977, p. 18), “[...] a língua é a parte social da linguagem; o indivíduo 

sozinho não pode criá-la e nem modificá-la”. Nesse ponto, a língua inglesa, quando ensinada 

de forma contextualizada, no coletivo, produz significados para o aluno, que se sentirá inserido 

dentro do contexto cultural dele e da língua, visto que não se separa o sujeito nem da língua e 

nem do contexto social. Dessa maneira, compreende-se que: 

 
Aprender uma nova língua nessa perspectiva é aprender a significar nessa 

nova língua e isso implica entrar em relações com outros numa busca de 

experiências profundas, válidas, pessoalmente relevantes, capacitadoras de 

novas compreensões e mobilizadoras de ações subsequentes (ALMEIDA 

FILHO, 2005, p. 15). 

 

 Assim, a construção da identidade do professor de língua estrangeira em formação é 

orientada para a reflexão sobre sua futura prática. Essa reflexão não é uma busca por simples 

modelos a serem imitados, mas, sim, uma procura pelo fornecimento de significados aos alunos 

a partir de contextos específicos. Como aponta Celani (2010, p. 63), os “ensinamentos do 

formador, mas que resultam de reflexões fundamentadas”. Isto é, as discussões em sala de aula 

iniciadas através dos conteúdos com contextos sociais abordados pelo professor farão com que 

o aluno reflita sobre o lugar do outro e o seu lugar no mundo, permitindo uma reflexão crítica 

sobre a sua história e a história do outro. 

Nessa relação dialógica, o educando não precisa concordar com o educador, mas o 

discordar, nesse caso, torna-se uma reflexão fundamentada em temas recorrentes à vivência do 

aluno. Essa interação entre professor e aluno representa uma ferramenta de apoio para tornar 

ambos “[...] críticos, criativos e comprometidos com a educação” (LEFFA, 1999, p. 21). Nesse 

sentido, o pofessor, assumindo sua posição de formador, exerce a função de mediador de 

conhecimento a ser compartilhado, o que possibilita perceber como os enunciados sobre ele, 

que incluem a formação de cidadãos críticos e reflexivos, o constituem enquanto sujeito na sua 

exterioridade intercultural. 

 

2.4 Exemplos de aspectos culturais distintos que evidenciam o dialogismo intercultural 

 

 Os valores culturais da humanidade não se transformam somente em razão do local de 

inserção do indivíduo, mas, também, existem variações desses valores promovidas por 

implicações decorrentes dos poderes político, econômico e militar de uma nação. Se pensarmos 

a nível global, notamos que foram impostos vários aspectos culturais dominantes na sociedade 
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ocidental, inicialmente, foi imposta a cultura greco-romana; depois, a cultura europeia e, 

atualmente, a cultura norte-americana. 

É inegável que nós possuímos características da nossa vida que são ancoradas na cultura 

da qual fazemos parte, interagindo como sujeitos sociais constituídos por linguagens. Assim, 

os aspectos culturais que carregamos conosco são responsáveis pela forma como 

compreendemos e nos apresentamos para o mundo.  

  Diante disso, apresentamos, a seguir, como exemplo, o Quadro 1, com diferentes 

maneiras culturais em distintos lugares do mundo. 

 

Quadro 1: Distintas visões culturais 

Onde? O quê, quando ou quem? Como é visto, lembrado ou 

celebrado? 

 

Brasil 

 

Dia dos Mortos; 

Celebração dia 2 de novembro 

 

 

 

 

É visto como dia triste. É 

momento de rezar/orar, acender 

velas e levar flores para os entes 

queridos que já faleceram. 

 

México 

 

Dia dos Mortos 

Celebração começa desde o dia 

31 de outubro, estendendo-se 

até 2 de novembro 

 

Os mexicanos festejam esse dia 

cantando e fazendo as comidas 

favoritas dos seus entes 

queridos que já partiram, uma 

vez que, na tradição mexicana, 

eles acreditam que os mortos 

retornam nessa data para a terra. 

 

Portugal 

 

Nossa Senhora dos Navegantes 

 

É um título dado a Maria, mãe 

de Jesus. Ela é vista como 

protetora dos navegantes, pois 

as pessoas que viajavam pelo 

mar pediam proteção a ela para 

retornarem aos seus lares. 

Também conhecida pelo nome 

de:  Nossa Senhora das 

Candeias, Nossa Senhora da 

Boa Viagem; Nossa Senhora da 

Boa Esperança e Nossa Senhora 

da Esperança. É considerada 

protetora das tempestades e 

demais perigos que o mar e os 

rios ofereciam, principalmente 

na época das grandes 

navegações. 
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Brasil 

 

Nossa Senhora dos Navegantes; 

No dia 2 de fevereiro é 

comemorada sua festa litúrgica; 

Bom Jesus dos Navegantes – 

em Salvador no dia 1º de 

janeiro. 

 

A fé em Nossa Senhora dos 

Navegantes chegou ao Brasil 

juntamente com os navegadores 

portugueses e espanhóis. Em 

Porto Alegre, ela é cultuada 

como a padroeira da cidade. Foi 

sincretizada nas religiões afro-

brasileira como o orixá Iemanjá, 

principalmente na Bahia e no 

Rio Grande do Sul.  

 

Nas Américas 

 

Ano Novo nas Américas; 

31 de dezembro 

 

Celebrado no dia primeiro de 

janeiro. Nesse período, as 

pessoas renovam seus pedidos, 

fazendo promessas de 

realizações para o ano seguinte. 

No momento da transição de um 

ano para outro, as pessoas 

costumam fazer simpatias, 

vestindo roupas na cor branca 

para atrair paz, vermelho para 

encontrar paixão/amor e 

amarelo para conseguir riquezas 

etc. 

 

 

China 

 

Ano novo chinês; 

O Ano Novo Chinês inicia na 

noite da lua nova mais próxima 

do dia que o sol passa pelo 15º 

grau de Aquário 

 

 

Tem calendário diferente do 

ocidente, visto que o calendário 

de lá é lunissolar, ou seja, leva 

em consideração tanto as fases 

da lua como a posição do sol. 

Na tradição chinesa, cada ano é 

regido por um dos 12 animais 

que atenderam ao chamado de 

Buda para participarem de uma 

reunião com ele, como, por 

exemplo, o cachorro, o galo, o 

tigre, dentre outros. 
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Japão 

 

Ano Novo japonês; 

31 de dezembro 

 

Não esperem os shows 

pirotécnicos/queimadas de 

fogos na virada de ano japonesa. 

O que você pode esperar são as 

108 badaladas do ritual budista 

Joya no Kane. A última 

badalada do sino ocorre no 

exato momento da chegada do 

novo ano. 

Essa forma de dar boas boas-

vindas ao novo ano ocorre por 

questões religiosas, pois, 

conforme as crenças budistas, 

estas 108 badaladas, têm caráter 

representativo dos 108 pecados 

ou desejos terrestres do ser 

humano. Desse modo, o tocar 

do sino simboliza o afastamento 

do homem destes desejos com o 

objetivo de entrar no próximo 

ano purificado. 

 

Brasil 

 

Apontar com o polegar para 

cima, com os outros dedos 

fechados na palma da mão 

 

Indica que está tudo certo, ou 

ainda, pode ser usado para pedir 

carona. 

 

Japão 

 

Apontar com o polegar para 

cima, com os outros dedos 

fechados na palma da mão 

 

Significa apenas o número 

cinco. 

 

Na Europa e nos 

Estados Unidos 

 

Apontar com o polegar para 

cima, com os outros dedos 

fechados na palma da mão 

 

Significa apenas pedido de 

carona. 

 

Alemanha 

 

Apontar com o polegar para 

cima, com os outros dedos 

fechados na palma da mão 

 

Significa o número um. 

 

 

Turquia 

 

Apontar com o polegar para 

cima, com os outros dedos 

fechados na palma da mão 

 

Indica uma cantada para sair 

com homossexual. 

 

Nigéria e 

Austrália 

 

Apontar com o polegar para 

cima, com os outros dedos 

fechados na palma da mão 

 

Significa um gesto obsceno. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2018). 
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Diante do exposto no quadro acima, constatamos que as manifestações culturais se 

materializam na nossa aparência, no modo como nos vestimos, bem como no visual que 

optamos aderir, bem como nos aspectos religiosos e morais. Sabemos que os aparatos culturais 

não são estáticos. Muito pelo contrário, eles são movimentos. Pois, como explica Estermann 

(2010, p. 43) “culturas são construções humanas, não no sentido de um artefato desenhado, 

planejado e executado, mas algo que tomou forma ao longo de processos históricos”. Em outras 

palavras, cultura sendo uma construção humana, pode ser transformada com o passar dos 

tempos, já que ela não é estática. Ou ainda, determinado gesto ou celebração cultural pode ter 

diferentes significados ao redor do mundo como é o caso de apontar o polegar com os outros 

dedos fechados na palma da mão. 

  Como mostramos no primeiro exemplo, a celebração do dia dos mortos entre Brasil e 

México são bem distintas. Ao passo que o primeiro, considera a morte um motivo de tristeza, 

o segundo, ao invés de lamentar a morte, a celebra. A celebração em comemoração ao Dia dos 

Mortos pelos mexicanos foi considerada pela Unesco patrimônio imaterial da humanidade. 

Nesse sentido, são duas visões opostas de interpretar dois momentos sócio-históricos. Se, por 

um lado, no Dia dos Mortos no Brasil as pessoas rezam, levam flores e acendem velas nos 

cemitérios; por outro lado, no México, além dos povos rezarem, levarem flores e acenderem 

velas para seus antepassados que já faleceram, ainda festejam e se alegram.  

 Assim sendo, são nestas múltiplas maneiras de interpretar e de se relacionar com o 

mundo que ocorrem os encontros com outras culturas, possibilitando perceber as 

particularidades de outras civilizações, isto é, são nesses aspectos distintos que configuram a 

interculturalidade. Nesse contexto, “no espelho de outra cultura, reconheço a minha própria 

cultura como uma das muitas possibilidades da humanidade se expressar e viver suas 

convicções” (ESTERMANN, 2010, p. 43). Por esse motivo, o objetivo da interculturalidade é 

a convivência de forma pacífica entre povos de diferentes nações, grupos sociais, dentre outros. 

 Diante ao exposto, podemos concluir esta subseção, destacando que a maioria dos gestos 

culturais mostrados no quadro 1, estão ligados a fatores religiosos e morais. Assim, quando 

estamos abertos para os conhecimentos culturais de outros povos, praticamos a 

interculturalidade, pois, como explica Estermann (2010, p. 42), uma atitude intercultural 

“requer uma abertura pessoal e cultural em direção ao outro que pode interpelar-me e questionar 

minhas suposições”. 

Passemos, agora, portanto, para seção seguinte, na qual discutiremos sobre os aspectos 

metodológicos utilizados na pesquisa.  
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3 ENUNCIAÇÃO METODOLÓGICA 

 

3.1 Primeiros passos 

 

A busca de uma verdadeira explicação para as relações que ocorrem entre os 

fatos, sejam naturais ou sociais, passa pela discussão do método (PÁDUA, 

2002, p. 16). 

 

O escopo metodológico deste estudo é enunciado com base nos procedimentos técnicos 

do estudo de caso, pois, conforme Merriam (1998), Stake (1994) e Yin (2001), o método estudo 

de caso enquadra-se nos paradigmas qualitativos da pesquisa. Para Yin (2001, p. 69), “a 

metodologia pressupõe, em alguns casos, a existência de uma teoria prévia que será testada no 

decorrer da investigação e admite em outros casos a construção de uma teoria a partir dos 

achados da pesquisa”. Desse modo, esta investigação tem cunho qualitativo, além de ser 

motivada pelos estudos da Linguística Aplicada no Brasil. Nesse aspecto enunciativo, a seção 

metodológica revela-se extremamente importante, uma vez que é a parte de apresentação do 

corpus da pesquisa e, também, do método da pesquisa, os instrumentos de cotejamentos de 

dados, dentre outros.  

 

3.2 Natureza da pesquisa 

 

A natureza desta pesquisa se enquadra nos paradigmas qualitativos com natureza 

etnográfica, haja vista, como afirma Siqueira (2008, p. 37) a “‘pesquisa etnográfica’ ou 

‘etnografia’ tem se destacado como um dos métodos qualitativos mais importantes da pesquisa 

social”. Nesse contexto, as enunciações de Flick (2004) nos direcionam para entender que os 

conhecimentos nas pesquisas qualitativas têm como objetivo estudar os saberes e as práticas 

dos sujeitos sociais que, de certa forma, pesquisador e participantes, se envolvam de maneira 

dialógica, reconstruindo suas identidades na interação recíproca. Assim, “as pesquisas 

qualitativas consideram o contexto como algo que está intimamente ligado ao comportamento 

das pessoas na formação de suas experiências” (CANÇADO, 1994, p. 55). Logo, constatamos 

que o ser humano é constituído por um conjunto de valores e, também, visões de mundo sobre 

as coisas. 

A pesquisa qualitativa “é uma atividade situada que localiza o observador no mundo 

que, por sua vez, é analisado a partir de um conjunto de práticas materiais e interpretativas” 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). Frente a isso, essas práticas materiais e interpretativas 
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revelam uma perspectiva dialógica, já que entendemos que o espaço de pesquisa “nos confronta 

com eventos de linguagem marcados pela interlocução” (FREITAS, 2002, p. 34). 

Assim, as pesquisas qualitativas têm estreita ligação com o modo de vida da sociedade 

atual, ou seja, esse campo de pesquisas tem suas próprias características, que estão conectadas 

com o processo de transformação histórica e social. Desse modo, com o processo formativo do 

professor de língua inglesa em formação inicial em tempos de interculturalidade não é diferente, 

pois ele faz parte da área do conhecimento que perpassa em diferentes épocas da história 

humana. 

Para Moita Lopes (1994, p. 335), quando o pesquisador está “de posse das 

descrições/interpretações, [...] passa a interpretá-las na tentativa de compreender os processos 

em estudo”. Considerando o conjunto de enunciados sobre a construção da identidade do 

professor de LI em formação inicial em tempos de interculturalidade seguiremos os “traços e 

pistas” dessas enunciações, pois, como esclarece Ginzburg (1989, p. 152), estaremos nos 

baseando, portanto, “[...] a partir da experiência da decifração das pistas”. Seguindo-as é que 

chegamos à interpretação de discursos que são materializados nas enunciações proferidas pelos 

sujeitos ativos da pesquisa, em decorrência de uma série de eventos materializados sobre a 

identidade do docente de língua inglesa em processo de formação inicial. 

Nessa perspectiva, os procedimentos metodológicos são apreendidos como “uma 

sequência de operações que visam obter um resultado adequado às exigências da teoria” 

(FIORIN, 2002, p. 39). Nesse sentido, seguimos pressupostos metodológicos fundamentados 

nas pesquisas qualitativas (CHIZZOTTI, 2006), associados a bases teóricas da Linguística 

Aplicada, a fim de gerar e cotejar os dados, a partir de entrevistas gravadas em áudio, bem como 

a partir de questionários, para, mais tarde, compreendermos o processo de construção da 

identidade dos sujeitos em questão.  

Diante do exposto, nossa escolha pela pesquisa qualitativa justifica-se por sua inserção 

no contexto histórico da formação inicial do professor de língua inglesa em tempos de 

interculturalidade, buscando compreender a construção da identidade desse docente  “a partir 

de seu acontecer histórico no qual o particular é considerado uma instância da totalidade social” 

(FREITAS, 2002, p. 21). Assim sendo, nosso estudo está inserido na contextualização 

evidenciada acima, partindo dos princípios enunciativos proferidos pelos participantes da 

pesquisa. 
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3.3 Procedimento técnico 

 

O procedimento técnico utilizado neste estudo filia-se ao estudo de caso, o qual, para 

Yin (1994, p. 13), “é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

seu contexto real de existência”. Nesse sentido, de forma geral, o tipo de pesquisa elegido 

legitima os saberes teóricos da investigação, bem como a experiência dos envolvidos no estudo. 

Assim, a epígrafe, no início desta seção, justifica nossa escolha metodológica, ou seja, a “busca 

de uma verdadeira explicação para as relações que ocorrem entre os fatos, sejam naturais ou 

sociais, passa pela discussão do método” (PÁDUA, 2002, p. 16). Vale destacar que é o 

pesquisador quem escolhe qual seja o melhor tipo de pesquisa que irá adotar em sua 

investigação, desde que esteja adequada ao seu objeto e objetivos. No nosso caso, optamos pelo 

estudo de caso como tipo de pesquisa e método, no intuito de analisarmos um grupo de 

professores em formação inicial em língua inglesa, pois, conforme Flick (2004, p. 21) postula, 

“[...] o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha de um método e não o contrário”. 

 

3.4 Instrumentos de cotejamento de dados e estrutura da pesquisa  

 

 O processo de cotejamento de dados desta pesquisa compreende a aplicação de 

questionários e a realização de entrevistas gravadas em áudio. Nesse sentido, o questionário 

(Apêndice A) apresenta 33 perguntas no total, algumas abertas e outras fechadas, para obtermos 

informações dos sujeitos da pesquisa sobre diversos aspectos, como, por exemplo, se têm filhos 

(pois, se caso o professor em formação tiver filhos, isso poderá influenciar no desenvolvimento 

acadêmico dele, ou seja, na sua identidade profissional), se trabalham e estudam, por que 

escolheram se graduar em Letras com Inglês etc. Já as entrevistas (Apêndice B), gravadas em 

áudio, apresentam 14 questões abertas, com o objetivo de perceber como a identidade do 

professor de língua inglesa em formação inicial está construindo sua identidade em tempos de 

interação intercultural. 

Se, por um lado, faz-se necessário dissertar sobre a escolha da utilização de 

questionários na nossa investigação, visto que esse instrumento é percebido como um conjunto 

de questões, conforme atestado por Gil (1999, p. 28), por outro lado, ele pode ser entendido, 

também, “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”. Desse modo, na 

nossa relação dialógica, percebemos nas vozes dos participantes da pesquisa suas crenças e 
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ideologias, as quais veremos mais adiante nas análises destas. Isso posto, deixamos claro que 

nesta pesquisa o questionário será considerado um instrumento de “trabalho-filtro” (COELHO, 

2011, p. 92), tendo em vista que, por intermédio das enunciações proferidas pelos sujeitos 

participantes, a partir das questões desse instrumento, adquirimos informações importantes para 

o desenvolvimento do processo investigativo. 

Ademais, a entrevista gravada, para Gil (1999, p. 77), é compreendida como “uma forma 

de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 

das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. Porém, para 

Flick (2004, p. 147), “as entrevistas e narrativas tornam acessíveis apenas o relato das práticas 

e não as próprias práticas”. Nesta pesquisa, adotamos, então, os relatos das vivências dos 

sujeitos da pesquisa que estão construindo suas identidades durante seu processo formativo 

dentro da universidade, bem como suas práticas como docentes em carreira inicial. 

 

3.5 Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são quatro estudantes, cursando o VIII semestre, no Curso de 

Graduação em Letras Língua Inglesa e Literaturas, em uma universidade situada no interior da 

Bahia. Por questões éticas, os nomes dos participantes deste trabalho não serão divulgados de 

forma real. Para tanto, por escolha de cada participante, seguem suas nomenclaturas fictícias, a 

saber: Amélie, Henry, Laura e Sasuke Uchiha.  

Todos os participantes da pesquisa são solteiros. Sendo dois do sexo masculino e dois 

do sexo feminino. O motivo dessa escolha foi poder proporcionar igualdade de gênero para os 

respondentes das questões da pesquisa, mesmo não sendo nosso foco discutir sobre gênero no 

estudo. 

De acordo com as respostas obtidas no questionário, observamos que nenhum dos 

respondentes tem filhos, e que a faixa etária deles varia entre 20 e 30 anos. Verificamos, 

também, que apenas Laura e Henry atuam em sala de aula como professores. A primeira leciona 

língua inglesa em uma escola de Educação Infantil I, enquanto o segundo ensina a mesma 

disciplina em um cursinho pré-vestibular.  

Por fim, mediante as informações colhidas dos participantes da nossa pesquisa, 

descobrimos que todos eles precisaram se mudar de cidade para cursarem a graduação, pois 

Henry é originário de Botuporã, Laura de Macaúbas, Amélie de Candiba e Sasuke de Salvador. 

Todas estas cidades estão situadas no Estado da Bahia.  
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Apresentados os sujeitos da pesquisa, seguiremos para o próximo tópico, no qual 

evidenciamos as motivações para o desenvolvimento deste estudo. 

 

3.6 Locus da pesquisa: curso de Letras em Língua Inglesa e respectivas Literaturas 

 

Nesse espaço, apresentamos o Projeto de Reconhecimento de Curso (PRC) em Letras 

Língua Inglesa da instituição de ensino formadora. O Campus universitário referido teve sua 

inauguração no ano de 1983, mas o curso de Licenciatura em Letras se consolidou, pela 

primeira vez, no ano de 1994. O curso citado concretizou sua legalização através da Portaria 

Ministerial nº 743, de 25 de junho de 1997, a princípio com dupla habilitação, a saber: Letras 

com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e respectivas literaturas. 

Desde sua aprovação não houve muitas mudanças no PRC. No entanto, a partir de 2003, 

iniciou-se o processo de reformulação curricular, tendo em vista a reivindicação do Conselho 

Nacional de Educação, que, por sua vez, seguiu exigências das Diretrizes Curriculares de todos 

os cursos de Licenciaturas que deveriam ser modificados no sentido de criar novos cursos e 

novas habilitações.  

Devido a isso, no ano de 2004, foi publicada no Diário Oficial a Resolução de nº 271, 

com o objetivo inserir no currículo dos cursos de Letras o curso de Letras com Habilitação em 

Língua Inglesa e Literaturas. 

Dessa forma, houve a reformulação do curso de licenciatura com habilitação única em 

Letras Língua Inglesa e Literaturas, tendo sua implementação consolidada por intermédio da 

Resolução n° 271/2004 do CONSU/UNEB. Entretanto, no decorrer do tempo, o processo de 

redimensionamento teve algumas dificuldades, o que culminou na necessidade de avaliação. 

Nesse sentido, sua proposta inicial era uma carga horária de 3.180 horas, mas, no ano de 2008, 

o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), por meio das Resoluções n° 

928 e n° 980, ratificou as novas alterações, ao estabelecer o currículo atual com efeito retroativo 

ao ano 2007. Em virtude disso, o novo currículo foi denominado Currículo Redimensionado 

com Ajustes, passando a ter carga horária de 3.225 horas.  

Nesse contexto, mesmo as reformulações tendo sido promulgadas no ano de 2004, as 

implementações do novo currículo, denominado Currículo Redimensionado, só foram 

consolidadas a partir de 2007, para os novos acadêmicos que ingressaram na universidade a 

partir desse ano. 

Nesse quadro, o curso, que outrora contemplava duas habilitações, a saber: em Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa, foi desmembrado para contemplar duas áreas específicas de forma 
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unilateral, ou seja, com o rompimento do currículo duplo, cada curso passou a focar suas 

particularidades. No nosso caso, o Curso de Letras Língua Inglesa e respectivas Literaturas da 

Instituição de Ensino formadora tem como objetivo, segundo o PRC do Curso, qualificar 

profissionais na área de licenciatura para atuarem como professores, pesquisadores, críticos 

literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos, roteiristas, secretários, assessores 

culturais. 

Nesse sentido, o currículo Redimensionado do referido curso busca: 

 

[...] habilitar profissionais para a percepção das relações linguísticas como 

reflexo das relações sociais, históricas, políticas e culturais, entendendo-as 

não como um elemento isolado, mas como parte de um todo que constitui o 

universo globalizado, cujas modificações atingem qualquer lugar e qualquer 

pessoa nele inserido (PRC, 2007, p. 16). 

 

Assim, vemos que o currículo que rege o curso revela preocupação com os contextos 

sociais, culturais e históricos, em que o universo globalizado contribuiu para as mudanças 

históricas instauradas na sociedade atual. Dito isso, a formação do professor de língua inglesa 

proposta pelo PRC objetiva formar profissionais não só com habilidades linguísticas, mas, 

também, com habilidades voltadas para os aspectos culturais e políticos, o que contribui para o 

desenvolvimento do senso crítico e reflexivo do professor em formação. 

 

3.7 Eixos de formação do curso 

 

 Os eixos de formação do curso de Letras com habilitação em língua inglesa e respectivas 

literaturas foram estruturados por áreas, a saber: Conhecimento de Natureza Científico-Cultural 

(CNCC), Formação Docente (FD), Eixos Interdisciplinares (EI) e Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC). 

 Diante disso, o eixo de Conhecimentos de Natureza Científico-Cultural (CNCC) é assim 

destacado pelo PRC: “por conter os conteúdos caracterizadores básicos do curso, responsáveis 

pela formação teórica do profissional. Ele se subdivide em Linguística e Literatura” (PRC, 

2007, p. 19), sendo composto por 33 componentes curriculares, tendo carga horária total de 

1935 horas. Vale lembrar que esse número de horas é distribuído ao longo de 8 semestres e em 

várias disciplinas, dando destaque aos componentes específicos em língua inglesa, pois a carga 

horária desses componentes é maior do que as dos outros.  

 Já o eixo de Formação Docente, tem como carga horária final 880 horas e conta com as 

disciplinas de Estágio Supervisionado I, II, III e IV, com a disciplina de Novas Tecnologias, 
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com a disciplina de Núcleo de Estudos Interdisciplinares, com a disciplina de Políticas e 

Organização do Sistema de Ensino e Ensino de Línguas e Literaturas Inglesas.  

O Eixo Interdisciplinares tem carga horária prevista de 210 horas, centra-se nos Estudos 

Filosóficos, nos Estudos Sócio-Antropológicos no Ensino de Língua Inglesa, no Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II. Por fim, o eixo das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais conta 

com 200 horas de atividades extracurriculares, em que os professores em formação podem 

cumpri-las participando em minicursos, organização de eventos, monitorias, dentre outros. 

 

3.8 Comitê de Ética da Pesquisa 

  

 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Primeiro, foram apresentados aos sujeitos da pesquisa 

os percursos legais e éticos exigidos pelo CEP, como a coleta das assinaturas deles nas 

declarações e nos termos de consentimentos. Em seguida, depois de colher todas as assinaturas 

legais dos participantes, o projeto de pesquisa foi submetido ao CEP, sendo aprovado com o 

Protocolo do Comitê de Pesquisa/Aprovação nº 2.421.938. Assim, tendo a liberação do Comitê, 

a pesquisa foi iniciada. 

Uma vez exposta nossa metodologia, passamos, a seguir, para seção de análises de 

dados, a fim de apresentarmos os resultados encontrados da pesquisa. 
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4 ANÁLISE DIALÓGICA DO CORPUS 

 

 Esta seção tem como finalidade apresentar as entrevistas feitas com base nos 

questionários, bem como as entrevistas gravadas em áudio. Dessa forma, os dados cotejados 

serão expostos, a seguir, de maneira fiel, como foram coletados dos sujeitos. As entrevistas 

gravadas serão transcritas na íntegra, com poucas marcas de oralidade apresentadas pelos 

respondentes da pesquisa. 

 

4.1 Descrição e análise do questionário 

 

 O questionário foi elaborado com o objetivo de conhecer mais sobre o perfil 

sociodemográfico dos participantes da pesquisa, bem como para saber o quão satisfeitos eles 

estavam com o curso e com suas habilidades linguísticas adquiridas até a data das entrevistas. 

Por isso, demos o nome de Questionário de Sondagem. Para tanto, foram elaboradas 33 

questões de cunho informativo, conforme dispostas abaixo, uma por uma, seguidas de breves 

comentários a respeito delas. 

No terceiro quesito, foi indagado sobre se os respondentes da pesquisa tinham filhos ou 

não, pois, se a resposta fosse positiva, poderíamos perguntar se o fato de ter filhos influenciaria 

ou não no desenvolvimento acadêmico do participante da pesquisa. Mas, de forma unânime, a 

resposta foi negativa. Na quarta questão, perguntamos sobre a faixa etária. Verificamos que 

50% se enquadram nas variantes entre 25 a 30 anos e os outros 50% ficam na faixa entre 20 a 

25 anos de idade. 

Para as questões cinco e seis, buscamos saber se os alunos eram regulares no curso, bem 

como qual semestre estavam cursando respectivamente. Todos os quatro participantes 

responderam ser alunos regulares. No entanto, há divergências nas respostas quanto ao semestre 

que estão cursando, ou seja, por um lado, 50% dos informantes disseram que estão no VII 

período e, por outro lado, 50% afirmaram estar no VIII semestre. Essa incoerência entre os 

respondentes do questionário se deu porque eles estavam no final do VII semestre, com as 

disciplinas quase 100% concluídas, assim, alguns deles já consideraram estar no VIII período. 

Desse modo, na pesquisa, de forma geral, iremos considerar que eles estão no VIII semestre. 

No que se refere à sétima questão, foi perguntado: Quais os motivos que levaram você 

a escolher o curso de graduação em Letras Língua Inglesa e Literaturas? Das sete opções de 

respostas dadas no questionário, duas tiveram maior aceitação entre os respondentes, conforme 

dispostas a seguir: três dos sujeitos responderam que o principal motivo de ingresso no curso 
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de licenciatura citado foi o desejo de ser professor de Língua Inglesa, o que englobou 75% das 

informações dadas pelos participantes. No entanto, a resposta de um dos informantes, ou seja, 

25%, revelou outro motivo, a saber: só para aprender Língua Inglesa. Assim, a partir da 

maioria dos enunciados proferidos pelos sujeitos da pesquisa, percebemos que eles já 

ingressaram no curso com a meta de serem professores de LI. 

Na oitava questão perguntamos: A princípio, antes de ingressar no curso, o que você 

esperava dele? Nesse quadro enunciativo, 50% dos respondentes disseram que queriam ter um 

diploma de nível superior. Por outro lado, os outros 50% disseram que almejavam ter satisfação 

pessoal em poder compreender letras de músicas, assistir a filmes sem legendas, além de se 

comunicar com pessoas de outros lugares que fazem o uso do idioma. 

Nesse contexto, as unidades enunciativas dos sujeitos se dividem, ao passo que a metade 

deles busca um diploma de nível superior, ou seja, uma qualificação para se inserir no mercado 

de trabalho. Entretanto, a outra metade procura, a partir do seu ingresso no curso, ter realização 

pessoal, mas não na profissão de professor de língua inglesa, isto é, obter satisfação pessoal em 

compreender o idioma-alvo em vários seguimentos, bem como seus aspectos culturais, o que 

evidencia a não desvinculação entre língua e cultura. 

Dando prosseguimento, apresentamos as questões nove e dez. Na nove, foi perguntado 

se, até o momento, o curso de Língua Inglesa do qual fazem parte correspondeu às expectativas. 

Mais uma vez as respostas foram equilibradas, tendo em vista que 50% dos participantes 

disseram que estão um pouco satisfeitos com o curso e 50% enunciaram que sim, ou seja, o 

curso correspondeu às suas expectativas até então.  

Já na questão dez, foi indagada qual era a raça ou a cor do sujeito. Os resultados 

mostraram que 50% dos participantes da pesquisa autoafirmaram ser de cor preta e os outros 

50% se reconhecem como pardos. 

A questão onze está direcionada ao campo profissional do participante, tendo em vista 

que muitos estudantes de cursos de graduação em licenciatura já começam a trabalhar na área 

antes de se formar, seja como forma de estágio remunerado ou com contratos em unidades 

escolares diversas. Perguntamos: com exceção dos estudos na graduação, você possui alguma 

outra ocupação/trabalho?  

Diante das respostas recebidas dos participantes da pesquisa, constatamos que há o 

equilíbrio entre as respostas dos informantes, visto que 50% já estão inseridos no mercado de 

trabalho, atuando como professores de Língua Inglesa. Porém, a outra metade deles não está 

ainda imersa na prática docente de forma direta, mas está de forma indireta, visto que alguns 
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dos participantes estão imersos na docência como bolsistas de iniciação à docência, como 

veremos mais adiante.  

Assim, as questões doze, treze e catorze estão relacionadas com a onze. Foi perguntado 

qual a ocupação deles, se trabalhavam e estudavam na mesma cidade, bem como a carga horária 

de trabalho semanal. Como foi dito anteriormente, só dois dos quatro participantes estão 

estudando e trabalhando simultaneamente. Assim, pelas enunciações, percebemos que um dos 

participantes, Henry, trabalha em cidade diferente da que estuda; ele tem 6 horas de carga 

horária semanal.  

Ao contrário de Henry, Laura trabalha na mesma cidade em que estuda, porém, tem 

horário de trabalho maior do que Henry; no entanto, devemos levar em consideração, também, 

o fato de Henry ter que se deslocar da cidade em que cursa a graduação (Caetité), para a cidade 

em que trabalha (Guanambi), o que torna a carga horária dele tão extensa quanto a de Laura, 

pois o fator tempo/viagem é considerável nessa situação. 

Nas questões quinze e dezesseis foram dispostas perguntas com o objetivo de saber se 

os sujeitos/participantes da pesquisa são da mesma cidade em que cursam a graduação, se vêm 

e voltam de outras cidades todos os dias para a universidade, bem como se foi necessário eles 

se mudarem de residências para cursar a licenciatura. A partir do diálogo com os informantes, 

percebemos que todos os quatros sujeitos necessitaram mudar de cidade, ou seja, isso demonstra 

que o ensino superior gratuito ainda não está acessível na maioria das cidades do Estado da 

Bahia. 

Nesse sentido, em caso afirmativo de mudança de residência para cursarem a graduação, 

perguntamos também, na questão dezessete, se eles moram sozinhos e, na questão dezoito, se 

moram em repúblicas de estudantes públicas/privadas ou moram com a família. Nessa 

perspectiva, de acordo com as respostas dadas, nenhum deles mora sozinho, a grande maioria, 

três participantes, a saber, Amélie, Laura e Susuke, vivem em repúblicas de estudantes privadas, 

a única exceção é Henry, que se mudou para a cidade onde faz graduação com a família. 

Já na questão dezenove, foi perguntado a eles qual foi a forma de ingresso no curso de 

graduação em Letras Língua Inglesa e Literaturas. De forma unânime, o vestibular foi a opção 

de ingresso de todos os sujeitos da pesquisa, pois sabemos que, hoje, pode-se ter ingresso ao 

ensino superior usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mas como vimos 

a partir das respostas colhidas, o vestibular, nesse caso, configura como a opção mais aceita. 

Conforme evidenciamos, a seguir, a questão vinte versa sobre o grau de autonomia do 

estudante sobre o desenvolvimento de suas atividades no curso, como, por exemplo, o trabalho 

de conclusão de curso, de acordo com a subseção seguinte. 
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4.2 Grau de autonomia e de satisfação dos participantes com o curso e com suas 

habilidades linguísticas adquiridas no curso 

 

Esta subseção expõe o grau de autonomia dos professores de língua em formação em 

relação ao trabalho de conclusão de curso, bem como o quanto eles estão satisfeitos com seu 

desempenho linguístico, envolvendo as quatro habilidades do idioma de aprendizagem. 

Diante disso, as respostas colhidas mostram que 50% dos entrevistados estão satisfeitos 

com o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso; no entanto, 25% colocam-se na 

posição de pouco satisfeito com o andamento da monografia e os outros 25% declaram-se muito 

satisfeitos com o processo de escrita da pesquisa final do curso. Nesse sentido, há um 

desnivelamento de satisfação dos formandos em relação ao seu trabalho de conclusão de curso. 

Diante do nível de satisfação dos respondentes em várias esferas do curso, perguntamos 

também como eles avaliariam o curso em uma escala de zero a dez, sendo zero a menor nota e 

dez a maior nota. As respostas podem ser conferidas no Gráfico 1, disposto abaixo: 

 

Gráfico 6 – Satisfação dos sujeitos com o Curso Letras/Inglês 

  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2018).  

 

Assim sendo, com base no retorno dado pelos entrevistados, percebemos que o curso de 

Letras Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas em que os participantes estão sendo 

formados foi avaliado de forma positiva. 

 Tendo isso em mente, a questão vinte e dois está relacionada a sugestões de melhoria 

para o curso, caso eles julgassem ser necessário melhorar. Nesse contexto, perguntamos a eles: 

você acha que o curso de graduação em Letras Língua Inglesa e Literaturas precisa melhorar? 

Se sim, em qual aspecto? As respostas estão dispostas abaixo, tal como foram respondidas pelos 

sujeitos da pesquisa. 



61 

 

 

Melhorar a capacidade de alguns professores (Sasuke). 

 

Deveria ter mais disciplinas voltadas à parte didática e também disciplinas 

referentes à psicologia da educação, para auxiliar na nossa formação, uma vez 

que, como professores, atuaremos num lugar plural, que é a escola, 

necessitando, assim, dessa preparação (Henry). 

 

Sim. Penso na possibilidade da ampliação de disciplinas sobre o estudo da 

língua, como, por exemplo, aumento da carga horária de disciplinas como 

fonética, morfossintaxe, entre outras, nas quais espera-se um estudo mais 

detalhado do idioma, bem como introduzir disciplinas envoltas a sala de aula, 

como psicologia da educação e didática de ensino (Laura). 

 

Sim, principalmente na parte de ofertar mais carga horária nas disciplinas 

fonética/fonologia e morfossintaxe. Pois são disciplinas imprescindíveis no 

curso de Língua Inglesa, e a carga horária ofertada é muito pouca (Amélie). 

 

A respeito das enunciações acima, destacamos as considerações de Celani (2008, p. 39), 

ou seja, que: 

[...] o grande problema é a brecha entre o discurso da universidade e o 

cotidiano, principalmente o cotidiano que o professor recém-formado vai 

encontrar na escola. Só por meio da prática reflexiva o professor poderá 

alcançar o domínio da complexidade e da imprevisibilidade, que é o que 

encontrará no mundo, na escola, na sala de aula.  

 

Nesse quadro, para que ocorra uma construção crítica da identidade do professor de 

língua inglesa, ressalta-se que ela deve ser favorecida em todas as disciplinas do currículo 

formador e não apenas nas disciplinas de Linguística Aplicada. Em similaridade com partes dos 

discursos de Laura, Amélie pensa que seria viável a ampliação da carga horária das disciplinas 

de Fonética/Fonologia, bem como de Morfossintaxe, pois, segundo elas, é muito pequena. Elas 

pensam, que por serem dois componentes imprescindíveis no curso de língua inglesa, 

necessitam ser melhor trabalhados em sala de aula. 

No entanto, o curso possui a carga horária de 3.225, o que inviabiliza a inclusão de novas 

disciplinas ou o aumento de horas/aulas de algum componente curricular. Porém, no que se 

refere ao posicionamento de alguns sujeitos da pesquisa, ao sugerirem disciplinas com foco na 

Didática ou Psicologia da Educação, acreditamos não ser necessária a inclusão delas, pois o 

curso já conta com Estágio Supervisionado I, II, II e IV, que somam 400 horas ao todo. Em 

outras palavras, estes créditos, segundo o PRC, têm essa função de preparar o professor na parte 

psicológica, bem como na parte didática, já que o eixo de Formação Docente do curso é: 

 
Constituído pelos componentes de Prática Pedagógica e Estágio Curricular 

Supervisionado. A Prática Pedagógica permeia toda a primeira metade do 
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Curso, e o Estágio Curricular Supervisionado a segunda metade, dando 

prosseguimento à Prática e integrando os conteúdos da Educação Básica 

(PRC, 2007, p. 20). 

 

As questões de vinte e três a vinte e seis foram direcionadas para as habilidades 

linguísticas dos sujeitos da pesquisa. Nesse espaço enunciativo, foi perguntado o quão 

satisfeitos eles estão com suas habilidades linguísticas no que se refere à fala, à escrita, à escuta 

e à leitura. No quesito referente à fala, 75% dos entrevistados estão satisfeitos com a habilidade 

até então adquirida no idioma de aprendizado.  No entanto, 25% está pouco satisfeito com essa 

habilidade até o momento da entrevista. Já no quadro referente à escrita, 75% dos participantes 

estão satisfeitos com suas habilidades linguísticas referentes à habilidade citada. Os outros 25%, 

por sua vez, estão muito satisfeitos com esta aptidão linguística. 

Se, por um lado, no contexto de referência à leitura, 25% dos participantes estão poucos 

satisfeitos com esta habilidade, por outro lado, 25% estão muito satisfeitos e os outros 50% 

dizem estar satisfeitos com suas habilidades leitoras em Língua Inglesa. Nesse sentido, as 

respostas desse quesito encontram-se mais equilibrada em relação às anteriores. 

Por fim, os dados mais equilibrados sobre as habilidades linguísticas dos participantes 

referem-se às habilidades de escuta ou compreensão oral em língua inglesa, uma vez que 50% 

dos participantes estão pouco satisfeitos com sua compreensão oral no idioma estudado, o que 

mostra maior dificuldade entre os entrevistados nesse quesito. De outro modo, 50% estão 

satisfeitos com sua competência auditiva em LI. 

A questão vinte sete do questionário funda-se nos pressupostos do Curso de Língua 

Inglesa e Literaturas da Universidade formadora, que traz em seu Plano de Reconhecimento de 

Curso de Língua Inglesa (PRC), como um dos seus objetivos, formar profissionais que 

demandem o conhecimento da língua estudada e suas culturas para atuar como professores, 

pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos, roteiristas, 

secretários, assessores culturais, dentre outras atividades. Assim questionamos: Diante disso, 

em sua opinião, o Curso de Inglês da Universidade formadora prepara você com todas estas 

características propostas em seu plano de reconhecimento? 

 

Não (Sasuke). 

 

Sim, o curso possui disciplinas como Linguística Aplicada, por exemplo, que 

aborda dentre outras questões, aspectos culturais e teorias que têm como 

objetivo ativar nossa consciência crítica e nosso lado reflexivo (Henry). 

 

Sim. O curso de inglês da Universidade promove disciplinas e atividades que 

perpassam por diversas áreas. Temos a oportunidade de ver a LI não apenas 
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como uma disciplina em sua sala de aula, mas como um idioma que está 

presente em vários lugares e contextos. Dessa forma, somos motivados a 

compreender essa língua e suas possibilidades de atuação/existência (Laura). 

 

Nem todas, pois o curso foca mais em alguns aspectos deixando a desejar em 

outros. Como por exemplo, a disciplina de tradução tem pouca carga horária, 

interpretes, revisores de textos e roteiristas ainda não vimos no curso 

(Amélie). 

 

Diante dos enunciados cotejados, vemos que há divergências nas respostas dadas pelos 

participantes da pesquisa, uma vez que Sasuke é categórico em dizer que o curso do qual ele 

faz parte não o prepara com todas as características propostas pelo PRC, como, por exemplo, 

ser intérprete e tradutor, no entanto, o participante não presta maiores informações, justificando 

sua resposta. 

Por meio da enunciação de Amélie, constatamos uma atitude mais reflexiva ao enfatizar 

a pouca carga horária referente às disciplinas voltadas para os aspectos tradutórios, a saber: 

Tópicos de Tradução e Tradução, ambas com 45 horas cada. Em suas palavras percebemos que 

não há ênfase nos quesitos relacionados à revisão textual, a roteiristas e nem nos relacionados 

a intérpretes. Diante disso, constatamos que, ao dar pouco destaque aos processos tradutórios 

do idioma, o PRC só reforça a identidade do curso em formar profissionais para a educação 

básica como professor, ou seja, é a essência do currículo formador.  

Para embasar os enunciados da respondente, buscamos no PRC o que este estabelece 

sobre os componentes curriculares em discussão. Segundo o Documento (2007, p. 17), os 

professores formados no curso de Letras e Inglês “poderão atuar como intérpretes, tradutores e 

em situações de interações bilinguais orais e escritas”. Diante disso, observamos que há um 

distanciamento entre o que propõe o currículo do curso e os enunciados de Amélie, tendo em 

vista que esta afirma nunca ter visto algo relacionado ao que é proposto pelo curso além das 

características que preparam o profissional para ser professor de inglês e não para áreas que 

extrapolem a sala de aula, caso o profissional formado opte por ser tradutor, por exemplo. 

Ressalta-se que ainda há lacunas que precisam ser preenchidas sobre o real propósito do 

currículo: ou ele propõe somente formação de professores para a Educação Básica, ou ele 

propõe formação com dupla habilitação, a saber: licenciatura em Língua Inglesa e bacharelado 

nas áreas de tradução, intérprete ou roteiristas. No entanto, caso ofereça dupla habilitação, o 

Curso precisa passar por outros ajustes, ou seja, precisa criar disciplinas voltadas para a criação 

de roteiros, bem como necessita dar mais ênfases nas disciplinas que focam nos processos de 

tradução, visto que os aspectos tradutórios de um idioma não são tão simples para serem 
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tratados em apenas 90 horas de aula, juntando os dois componentes curriculares que destacam 

os aspectos tradutórios. 

Nessa perspectiva, podemos constatar que o processo tradutório envolve contextos 

culturais, identitários, bem como aspectos ideológicos que caminham lado a lado com o 

contexto social de inserção dos sujeitos envolvidos. Nesse sentido, traduzir não significa pensar 

apenas nos contextos linguísticos, pois, como destaca Benjamin (1996, p. 71, grifo do autor, 

tradução nossa), “a palavra deve comunicar alguma coisa (além dela mesma)5”. Dessa forma, 

quando Amélie afirma que ainda não viu algo sobre intérpretes, revisores de textos e roteiristas, 

podemos inferir que isso se deve porque a informante está em um curso essencialmente de 

licenciatura, ou seja, jamais ela sairá dele habilitada em outra área que não seja para ser 

professora. 

Nesse ínterim, recorremos a Syd Field (1982), ou seja, o autor destaca que para 

composição de um enredo é necessário um enredo básico, pois o roteiro é uma história contada 

em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática. Devido a 

isso, entendemos o porquê de Amélie ainda não ter vivenciado a produção de roteiros no curso 

no qual ela está sendo formada, tendo em vista que o Curso de Língua Inglesa de que a 

participante faz parte é essencialmente direcionado à preparação de professores para atuação na 

Educação Básica, e não necessariamente para sair da universidade, após a conclusão da 

graduação, como roteirista, pois a essência é a formação docente. Assim sendo, o curso sendo 

de formação de professores não pode enfatizar no seu PRC que também formam profissionais 

para serem roteirista, intérprete, tradutor, dentre outros. 

No entanto, em contraposição aos enunciados de Amélie, Henry e Laura destacam que 

o curso prepara os professores em formação para atuarem em outras áreas, como intérprete, 

tradutor e roteirista; eles enfatizam que o curso promove disciplinas e atividades que perpassam 

diversas áreas do saber, ou seja, eles observam abordagens da Língua Inglesa no curso não só 

voltada para a sala de aula, mas também percebem o inglês em vários lugares e contextos.  Para 

exemplificar sua resposta, Henry cita como exemplo o componente curricular de Linguística 

Aplicada, que, segundo ele, além de abordar os aspectos culturais, desenvolve também o senso 

crítico e o lado reflexivo do professor em formação. Assim, percebemos que Henry propõe a 

LA como possível solução para essa lacuna do currículo do Curso de Língua Inglesa.  

No entanto, discordamos dos enunciados de Henry acima, pois não é o papel da 

Linguística Aplicada abordar questões de criação de roteiros, nem dar suporte à formação de 

                                                 
5 “The word must communicate something (other than itself)”. 
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tradutores e intérpretes. Segundo o PRC, a Linguística Aplicada não tem como objetivo 

preparar o professor em formação para ser intérprete ou tradutor, pois a LA ao Ensino de Língua 

Inglesa I e II, no primeiro ciclo, destaca o “estudo dos fundamentos da LA e sua contribuição 

para o ensino de LI. Abordando as inúmeras linhas de pesquisa da área sobre a aquisição-

aprendizagem da Língua Inglesa” (PRC, 2007, p. 199); já o segundo ciclo da disciplina, “estuda 

as teorias dos atos da fala, da análise do discurso e da análise textual aplicada ao ensino de 

Língua Inglesa”. Desse modo, como é destacado no próprio currículo, o curso de Língua Inglesa 

da Universidade formadora é essencialmente voltado para o ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira, tendo como foco a formação docente, como já mencionado.  

Diante do exposto, conforme postula Limonta (2009, p. 113), “o currículo proposto não 

é garantia de (boa) formação, pois o currículo ganha vida no/na tensão entre o prescrito e o 

vivido, a teoria e a prática, o saber da experiência e o saber nutrido pela teoria”. Em outras 

palavras, o currículo estará sempre em constante mudança e conflito entre sua estrutura teórica 

e prática, uma vez que sua elaboração envolve fatores políticos, culturais e econômicos, 

porquanto “o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação” (APPLE, 2006, p. 59). 

Ao longo do trabalho, mencionamos que as tecnologias digitais impulsionaram 

mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Devido a isso, 

a nossa pergunta de número vinte e oito transita entre essas questões, por intermédio do seguinte 

enunciado: o Curso de Inglês da Universidade, sozinho, é suficiente para a formação do 

professor de língua inglesa? Sim ou não? Em caso de resposta negativa, onde e como o 

professor em formação de Língua Inglesa em tempos de interculturalidade pode completar o 

processo de sua formação? Assim, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Não. Eu acho que poderíamos explorar mais a cultura dos outros povos 

falantes de língua inglesa, bem como a pronúncia deles (Sasuke). 

 

O curso não é suficiente. Acredito que o professor deveria procurar fazer uma 

pós-graduação/mestrado na área, ou ainda, procurar fazer um intercâmbio para 

aprimorar suas habilidades (Henry). 

 

Sim. (Claro que, como esperado, o inglês propriamente dito deve ser estudado 

sempre pelo graduando, pois o curso dá o suporte de inglês, mas não o ensina 

totalmente, nesse momento, é esperado que o professor em formação seja 

pesquisador da língua em seus mais diversos aspectos culturais, estruturais, 

etc.) (Laura). 

 

Não, pois acredito que o professor sempre tem que estar em busca de novas 

informações, se atualizando, se inteirando com as diversas questões que 

permeiam o campo da educação e da contemporaneidade. Além de buscar se 
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aperfeiçoar na língua estudada, uma vez que muitos professores em formação 

não adquirem um total domínio do inglês durante o curso (Amélie). 

 

De acordo com as respostas dos participantes da pesquisa, percebemos, como no caso 

de Sasuke, que o curso de língua inglesa, sozinho, não prepara o professor em formação de 

forma satisfatória. Por isso, o respondente acredita, como complemento dessa 

profissionalização, ser importante ter contato com falantes de língua inglesa, bem como com a 

pronúncia deles. Inferimos, assim, que, no entender do participante, ele considera crucial ter 

contato com a pronúncia de outros falantes de língua inglesa, mas não deixa claro se estes 

falantes deveriam ser ou não ser nativos. Se o modelo de falante que o professor em formação 

sugere que tenha contato com a pronúncia for um falante nativo, podemos inferir que o sujeito 

da pesquisa ainda está vinculado a um modelo ideal de falar inglês a ser seguido, em outras 

palavras, ele não vê ou reconhece o inglês como WE. 

Já os participantes Amélie, Henry e Laura estiveram em sintonia com as informações 

enunciadas, visto que enfatizaram que o curso, sozinho, não prepara o professor graduando por 

completo, tendo em vista que o processo de formação é contínuo. Assim sendo, eles julgam 

necessário o docente estar sempre buscando formação continuada para lidar com as 

transformações históricas na sociedade, bem como no processo de ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira. 

A questão vinte e nove centra-se no objetivo de angariar informações para saber se os 

sujeitos da pesquisa participam de algum grupo de pesquisa dentro do curso. Os retornos 

obtidos foram: 

 

Não participo, pois não surgiu a oportunidade para mim (Sasuke). 

 

Não (Henry). 

 

Sim. Sou integrante do grupo de estudos AUDiscurso. A participação desse 

grupo deve-se, especialmente, ao fato dele estimular a pesquisas e discussões. 

Somos levadas a perpassar pela Análise do Discurso foucaultiana para indagar 

diversas questões do mundo atual. Vejo assim, uma importância muito grande 

em atividades dessa natureza, o que engrandece, em muito, o meu olhar de 

pesquisador(a) (Laura). 

 

Não, pois optei por participar do programa PIBID, o qual me possibilita um 

contato direto com escola e alunos em sala de aula (Amélie). 

 

 Com os dados cotejados, constatamos que Sasuke não participa de nenhum grupo de 

pesquisa na universidade, alegando que nunca surgiu oportunidade para ele fazer parte de um. 



67 

 

Já Henry limitou-se a responder que não participa de nenhum grupo, não querendo entrar em 

detalhes sobre o porquê de não participar. Amélie, por sua vez, deixa claro que não participa de 

nenhum grupo porque preferiu optar em ingressar no PIBID (Programa Institucional de 

Iniciação à Docência), pois, segundo ela, este programa proporcionaria o contato direto com a 

escola e os alunos, bem como com a sala de aula. Ao contrário de Amélie, Laura participa do 

grupo de pesquisa AUDiscurso, ela enfatiza o porquê de sua participação nesse grupo: faz parte 

dessa equipe, pois é estimulada a pesquisar a partir da Análise do Discurso temáticas que 

perpassam o mundo atual. Nesse sentido, a participante finaliza, destacando a importância de o 

professor em formação fazer parte de grupos de pesquisas dessa natureza, tendo em vista que 

engrandece seu olhar de pesquisadora.  

Nossa trigésima questão busca saber se o professor em formação recebe algum tipo de 

bolsa auxílio, como, por exemplo, de Iniciação Científica? Sim ou não? Em caso afirmativo, 

qual? Essa pergunta é importante, pois, se, por um lado, a Iniciação Científica coloca o 

professor em formação em contato direto com a pesquisa, tendo em vista que a construção da 

identidade do docente pesquisador é de grande importância para ele, não só como professor, 

mas também como pesquisador; por outro lado, ser bolsista PIBID é crucial para que o 

profissional da educação tenha seus primeiros contatos com a sala de aula, com o ambiente 

escolar como um todo. Além de poder participar das atividades de planejamento com o 

professor regente da disciplina é importante para a construção da identidade do professor em 

formação inicial. 

Nesse quadro, para fins descritivos, seguem, adiante, as respostas colhidas: 

 

Sim. PIBID (Sasuke). 

 

Participei do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) por 3 anos 

(Henry). 

 

 Sim. Iniciação Científica (Laura). 

 

 Sim, PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Amélie). 

 

Observamos, portanto, que o PIBID aparece como o maior auxiliador financeiro com 

bolsas de estudos dentro da graduação, tendo como base as informações dadas por Sasuke, 

Amélie e Henry. Apenas Laura afirmou ser bolsista de Iniciação Científica. Assim, podemos 

entender as enunciações dos participantes a partir de dois vieses, o primeiro seria ter poucos 
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grupos de pesquisas dentro do curso de Letras com Inglês, já o segundo seria a possibilidade 

do número de bolsas ofertadas pelo PIBID ser maior do que as de Iniciação Científica. 

Espera-se que o profissional que recebe formação em uma determinada área queira 

seguir a carreira após terminar os estudos. Foi pensando nisso que elaboramos a nossa pergunta 

de número trinta e um: Você tem pretensão de seguir na carreira de docente em Língua Inglesa 

quando concluir a graduação? Sim ou não? Justifique sua resposta. Sendo assim, segue abaixo 

o retorno dado pelos entrevistados: 

 

Sim. Seguir carreira como um professor de inglês é uma das coisas que eu 

mais almejo (Sasuke). 

 

Sim. É uma profissão, que embora árdua, é maravilhosa, pois nos permite 

formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos e conscientes do seu papel 

como cidadão (Henry). 

 

Sim. Pretendo continuar na área, bem como suceder estudos acerca da língua, 

já que considero de muita relevância a formação continuada de um 

profissional (professor), pois muitas são as questões a serem vistas e 

compreendidas e que quatro anos de graduação não dão conta de responder 

(na verdade, essas perguntas nunca serão cessadas, pois o saber é algo 

infinito). [...] (Laura). 

 

Não tenho uma decisão tomada ainda. Mas provavelmente sim (Amélie). 

 

Com base nas respostas, percebemos que Sasuke, Laura e Henry têm certeza de que irão 

seguir na profissão de professor de Língua Inglesa, mesmo sabendo das dificuldades que 

encontrarão; observamos na enunciação de Henry que ele busca na memória enunciativa o que 

é ser professor, ou seja, a profissão docente permite formar cidadãos críticos e conscientes do 

seu papel social. Em outras palavras, isto significa que: 

 

[...] o professor deve ter a atitude reflexiva inserida em sua identidade 

profissional, e o senso de responsabilidade com a cidadania como mola 

propulsora para uma atuação em rede, na escola e na comunidade educacional. 

Isso fará com que se sinta membro de uma profissão e responsável por ela 

(CELANI, 2008, p. 39). 

 

Diante do exposto, os discursos sobre a identidade do professor como formador de 

cidadãos estão presentes nos enunciados de Henry. Assim, constatamos a partir de sua voz que 

a profissão docente é uma carreira árdua, pois se não houver compromisso por parte do Estado 

em manter a dignidade do educador, dando-lhe possibilidades de guardar o respeito por si 
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mesmo, pelos seus alunos e pela sua profissão, a formação crítica e reflexiva sozinha não irá 

surtir efeito no ambiente escolar. 

Enquanto os outros informantes têm certeza sobre seguir a carreira docente, vemos o 

discurso da dúvida ainda na fala de Amélie, tendo em vista que ela ainda não tem uma decisão 

tomada sobre se vai ou não seguir na profissão docente. 

Dessa forma, interligada à questão trinta e um, nossa trigésima segunda questão buscou 

informações para saber se o professor em formação pretende cursar outra graduação quando 

terminar o curso atual. Essa indagação é crucial para entendermos se o professor em formação 

realmente pretende seguir carreira docente ou não, pois, dependendo das respostas colhidas, 

podemos inferir se o docente está seguro ou não sobre querer ser docente. Seguem as respostas, 

abaixo: 

Sim. Eu gostaria de fazer Medicina Veterinária. Amo os animais e adoraria 

aprender a cuidá-los (Sasuke). 

 

Outra graduação não. Quero fazer mestrado na área para ampliar meus 

conhecimentos para atuar como um profissional mais completo (Henry). 

 

Não (Laura). 

 

Não (Amélie). 

 

Como podemos notar, ao perguntar para os participantes da pesquisa se eles pretendiam 

fazer outra graduação, de forma majoritária, as respostas de três dos entrevistados foram “não”, 

ou seja, eles estão contentes até então com a graduação escolhida. Sasuke foi o único que 

demonstrou interesse de cursar outra graduação, mas não por ele não querer ser professor, pois, 

de acordo a informação apresentada pelo participante na questão anterior, fica claro que ele 

deseja ser docente de língua inglesa, mas demonstrou interesse em fazer outro curso por 

filosofia pessoal, isto é, quer se profissionalizar na área de Medicina Veterinária para cuidar 

dos animais. 

Por fim, a questão trinta e três, na qual perguntamos aos sujeitos da pesquisa se eles 

almejam fazer cursos de aperfeiçoamento assim que terminarem a graduação em níveis de 

mestrado, especialização, doutorado, curso de idiomas ou outro, as respostas foram unânimes. 

Todos os entrevistados pretendem fazer formação continuada em nível de mestrado, o que 

evidencia futuros profissionais preocupados com sua formação profissional de forma 

responsiva, crítica e reflexiva. 
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4.3 Transcrição e análise das entrevistas gravadas em áudio 

 

Nesta subseção, buscamos compreender o processo de construção da identidade do 

professor de língua inglesa em formação inicial em tempos de interculturalidade. Para tanto, as 

questões elaboradas enfatizam o processo de regimento dos cursos de Letras, as perguntas 

relacionadas a questões culturais/sociais e, também, ao processo de transformação histórica 

motivada pela evolução tecnológica, no que se refere ao ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira na atualidade.  

Frente a isso, tomamos como recorte histórico sobre o processo de formação de 

professores a partir dos anos de 1990, pois nesta época foram criadas as Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação do Brasil – LDB nº 9394 de 1996 –, bem como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), em 1998. Em ambos os documentos são evidenciados os aspectos culturais e 

as diversidades identitárias para serem levados em consideração na Educação Básica do Brasil. 

Diante disso, os cursos de Letras procuravam alternativas de mudanças para o processo 

formativo do professor, buscando práticas baseadas na reflexão. 

Para ser profissional docente da educação básica, é necessário seguir o que é 

estabelecido no Art. 62 da LDB (1996, p. 20), ao enfatizar que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

instituto superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal.  

 

Dessa maneira, a LDB em parceria com os PCNs, buscavam encontrar novas maneiras 

de enfrentar os desafios do processo diretivo para os professores da educação básica. Porém, os 

PCN não mencionam uma metodologia direcionada ao ensino de línguas. O que os parâmetros 

propõem é um enfoque voltado para o processo de interação social, a leitura na língua-alvo, 

dentre outros. 

Nesta etapa, nossa relação dialógica envolve catorze questões das entrevistas em áudio 

gravadas. As quatro primeiras foram direcionadas a entender como a identidade do professor 

de língua inglesa em tempos de interculturalidade vem sendo construída dentro da universidade, 

com o objetivo de compreender se a instituição de ensino que forma esses profissionais para a 

Educação Básica acompanha as mudanças instauradas pela evolução tecnológica na sociedade 

contemporânea, bem como perceber se a instituição de ensino formadora leva em consideração 

os saberes de mundo adquiridos pelos futuros docentes ao longo da historicidade de vida deles. 
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Já as indagações de cinco a catorze tratam especificamente sobre as questões culturais, 

os materiais didáticos usados pelos professores formadores no curso, e também sobre o World 

English. No entanto, todas as perguntas são direcionadas na perspectiva da interculturalidade. 

Vale ressaltar que as respostas dadas pelos participantes da entrevista estão dispostas por ordem 

aleatória de seus pseudônimos. 

 Diante disso, os pensamentos bakhtinianos sobre a palavra enunciada nos permitem 

apresentar as entrevistas como enunciados, visto que “para cada indivíduo, todas as palavras se 

dividem nas suas próprias palavras e nas palavras do outro, mas as fronteiras entre elas podem 

confundir-se, e nessas fronteiras desenvolver-se uma tensa luta dialógica” (BAKHTIN, 2010, 

p. 379-380). 

Com base nessas premissas, a primeira questão esteve centrada nos postulados das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras, que defendem que o ensino superior deve 

acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade contemporânea. Nosso intuito, ao fazer esse 

questionamento, era compreender se o Curso de Letras Língua Inglesa e Literaturas do qual os 

participantes da pesquisa fazem parte os prepara como futuros professores para acompanharem 

as modificações históricas que emergiram com as tecnologias digitais. As respostas estão 

dispostas abaixo: 

 

Ah! Atualmente nós temos uma disciplina que aborda essas questões das 

tecnologias, e em todas disciplinas quanto a do Estágio quanto as de Língua 

Inglesa eles nos incentivam a usar a tecnologia na sala de aula (Sasuke). 

 

Sim, ah! Os professores tentam nos preparar para essas transformações que 

vem ocorrendo na sociedade, especialmente, no que diz respeito à evolução 

tecnológica, entretanto, a própria universidade, ela não consegue acompanhar 

esse ritmo, então, às vezes assim, por mais que o professor tenta, mas na 

medida possível nem sempre é alcançado. Um exemplo, talvez simplório, mas 

que encaixa nesse contexto é que à própria internet na universidade, ela não 

alcança todos, tem dia que não tem. Não sei, se organizar para preparar os 

alunos acabam se tornando um pouco difícil, ele acaba tendo dificuldade 

também para agregar essas novas tecnologias (Laura). 

 

Até o momento eu acredito que sim, porque em algumas disciplinas a gente 

vem trabalhando, vendo essa questão de novas tecnologias, a gente agora terá 

uma disciplina sobre Novas Tecnologias. Então, acredito, de alguma forma, 

sim (Amélie). 

 

Eu acredito que sim, porque durante esse período que eu tenho passado aqui 

no curso, a gente já abordou em diversas disciplinas, inclusive na disciplina 

de Linguística Aplicada, por exemplo, e a gente também já teve em disciplina, 

como Intermediário II, a professora sempre abordava essas questões dessas 

mudanças que ocorrem dentro da sociedade e dos desafios que o professor tem 

para acompanhar esses avanços a gente sabe que a educação, principalmente 
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o ensino de língua inglesa, ao longo do tempo, passou por uma série de 

processos e tal, desde o processo mais formal, mais tradicional onde o 

professor ficava no centro e o aluno mais um ser ali,  que somente recebia o 

conteúdo, um ser mais passivo, hoje, com essas questões de transformações, 

realmente o professor tem um desafio para poder trabalhar isso em sala de 

aula. Eu acredito que o curso tem preparado, sim, tanto na questão teórica [...] 

e também na prática, porque aqui também a gente já chegou a produzir 

algumas atividades em sala, utilizando algum recurso tecnológico, como o 

Commom Craft, por exemplo, a gente produziu [...] vídeo clipe de música e 

tal (Henry). 

 

De acordo com as respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa, há uma tentativa e 

incentivo do curso em prepará-los para lidarem com as evoluções tecnológicas na atualidade, 

como é evidenciado no discurso de Sasuke, ao referir que as disciplinas de Estágio e de Língua 

Inglesa têm essa preocupação em incentivar o uso dos recursos digitais em sala de aula. Em 

similaridade com Sasuke, Amélie discorre que o curso vem trabalhando essa questão em 

algumas disciplinas para prepará-los para a carreira docente. Eles citam que terão a disciplina 

de Novas Tecnologias no próximo semestre, por isso, esperam que melhore ainda mais a 

formação deles para lidarem com as tecnologias digitais em sala de aula como professores de 

língua inglesa. 

Percebemos que as informações dadas por Laura e Henry também seguem na mesma 

perspectiva de Amélie e Sasuke, porém Laura e Henry vão mais além ao apontar algumas 

dificuldades do uso das tecnologias digitais na sala de aula da Educação Básica. O 

posicionamento de Laura se aproxima das palavras de Celani (2010, p. 61) sobre “[...] ensinar 

uma língua estrangeira em situações adversas”, pois a participante da pesquisa cita o exemplo 

da dificuldade de se usar os recursos tecnológicos como apoio pedagógico dentro da 

universidade. Assim, a preocupação dela se estende para a Educação Básica, tendo em vista 

que a entrevistada tem o receio de não encontrar esses valiosos recursos disponíveis nas escolas 

públicas.  

Os dados coletados a partir das enunciações de Henry enfatizam que o curso, do qual 

ele faz parte, tem essa tentativa de formá-lo para lidar com as evoluções tecnológicas em sala 

de aula. Ele destaca disciplinas como a Linguística Aplicada que dá ênfase nessas questões de 

transformações históricas na sociedade. Além disso, o informante menciona também a 

disciplina de Intermediário II como marco importante na formação dele, uma vez que nela o 

participante da pesquisa teve a oportunidade de elaborar vídeo clipes, usando a interface digital 

Commom Craft. Nesse sentido, pelo que se depreende, a formação do professor no curso de 

Letras e Inglês da instituição formadora demonstra estar engajada com a teoria e a prática, bem 

como está inserida no contexto histórico da cultura digital. 
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A segunda questão teve como objetivo dialogar com os professores em formação para 

saber deles como usariam os recursos tecnológicos, como aparelhos móveis, internet, dentre 

outros, quando eles estiverem atuando como professores de LI. Conforme suas respostas: 

 

Atualmente, eu só tive a oportunidade de usar os aparelhos tecnológicos, como 

televisão e data show em duas oportunidades. É! Eu utilizaria sem problemas, 

a questão é que existem dificuldades para o uso dos mesmos, mas eu usaria 

sim. (Sasuke) 

 

Bom, inicialmente, teria de ver essa possibilidade dessas questões na sala de 

aula, mas suponhamos que seja possível, né, que a escola tenha essa estrutura 

pronta, muito bem feita, que todos alunos possam alcançar, eu penso que eu 

utilizaria estes recursos através da própria interação com os alunos, por 

exemplo! Nas redes sociais, como Facebook, Instagram haveria páginas que 

teria essa interação mesmo, onde haveria produção de alunos na Língua 

Inglesa, claro! Em que a gente estaria divulgando e de alguma forma tentando 

trazer uma interação tanto dos alunos um com o outro, né, como também com 

a sociedade que não está na nossa sala de aula. No caso dos aparelhos, penso 

também em tentar adaptar atividades para os níveis dos alunos para o que eles 

gostam, por exemplo, é muito comum, hoje, preparar vídeos. Então, a gente 

tentaria, eu poderia tentar que os alunos produzissem vídeos, né, utilizando a 

língua inglesa mais uma vez, mas utilizando esse recurso tecnológico também, 

desde que o aluno se sinta à vontade, ele se sinta motivado a utilizar os 

recursos (Laura). 

 

Bom, acredito que a internet, os aparelhos móveis e as social media são um 

suporte bacana para o professor; e eu utilizaria, por exemplo, a gente vê vários 

APP aí, né, para aprender inglês, como o Duolingo, então poderia utilizar em 

sala de aula. É eu vejo assim que, hoje, quando nós pedimos aos alunos para 

construirem um texto em inglês, eles vão e jogam tudo no Google Tradutor e 

aí eles não sabem como utilizar, como manusear o Google Tradutor, acredito 

também que partiria daí para ensiná-los como utilizar, de que forma utilizar 

também (Amélie). 

 

Sim, eu utilizaria de diversas formas, embora às vezes a gente sabe que é um 

pouco difícil trabalhar com tecnologias em sala de aula devido a algumas 

faltas de recursos que a gente encontra ao longo da nossa vida, da nossa 

carreira docente, mas eu acredito que eu utilizaria de, por exemplo, como eu 

trabalho muito com questão de pronúncia, hoje, eu utilizaria através dos 

recursos tecnológicos utilizar aplicativos que hoje a gente sabe que tem 

disponível para poder trabalhar a pronúncia dos alunos em sites. Hoje, a gente 

sabe que existe também o Duolingo, onde o professor pode até criar um grupo 

onde ele pode acompanhar o desenvolvimento dos alunos para trabalhar as 

questões das quatro habilidades linguísticas. Também poderia pedir para que 

os alunos construíssem ou criassem vídeos, onde eles pudessem fazer vídeo 

clipes, por exemplo, como a gente já fez aqui eu poderia implantar em sala de 

aula para eles criarem alguma história, alguma dramatização e gravar isso, 

usando um recurso tecnológico ou algum programa para aprimorar toda essa 

habilidade e dentro de sala aula poder fazer com que o aluno seja mais capaz 

nessas áreas tecnológicas aí. (Henry) 
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No diálogo com os participantes, a respeito da segunda questão, pela resposta de Sasuke, 

constatamos que ele só teve a oportunidade de usar data show e televisão como auxílio 

tecnológico na sua prática pedagógica. Nesse sentido, o participante limita as tecnologias 

digitais somente a esses dois aspectos, mesmo tendo dito na questão anterior que o curso em 

que ele está se formando o prepara para lidar com as evoluções tecnológicas, deixando 

evidências de contradição em seu discurso em relação à teoria e à prática. 

Por outro lado, no discurso de Laura, percebemos que ela é bastante cuidadosa, pois 

analisaria as possibilidades de uso das tecnologias em sala de aula, visto que a participante, 

primeiramente, observaria as questões estruturais da escola, bem como se o acesso tecnológico 

alcançaria todos os alunos, o que mostra o senso crítico da professora em formação ao pensar 

no contexto da realidade dos seus alunos como forma de não exclusão. Desse modo, as 

enunciações de Laura vão ao encontro do que Veiga (1992, p. 16) chama de “uma prática social 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. 

A prática pedagógica é uma dimensão da prática social”. 

Nesse aspecto, após a verificação do ambiente escolar, Laura sugere fazer um trabalho 

interativo entre alunos e até mesmo com o público externo à escola, usando as redes sociais, 

como por exemplo, o Facebook e o Instagram, mas ela alerta que esse dialogismo proposto 

utilizando as redes sociais teria que ser na língua-alvo de aprendizagem, no nosso caso, a língua 

inglesa. Para finalizar, a respondente sugere também orientar a produção de vídeos pelos alunos 

na língua alvo. Assim, ela tenta inserir os aprendizes na realidade atual, mas sempre dialogando 

antes com seus alunos para saber a opinião deles sobre as possibilidades de produção desses 

vídeos.  

As respostas de Amélie e Henry se aproximaram um pouco, uma vez que eles 

consideram muito bom o uso das redes sociais como apoio pedagógico. Ambos sugiram 

também o uso de aplicativos como o Duolingo, pois este oferece possibilidades de aprender 

língua inglesa, tanto de forma individual, quanto de forma coletiva, com a criação de grupos 

que possibilitam a interação entre os integrantes, no qual eles podem se desafiar para ver quem 

consegue maior pontuação para assumir o melhor ranking no perfil do aplicativo que também 

é site, além de poderem treinar todas as habilidades linguísticas dos alunos e proporcionar o 

trabalho cooperativo entre os membros dos grupos. Ou seja, Henry e Amélie praticariam a 

interculturalidade por meio do Duolingo, haja vista que através desse aplicativo é possível haver 

interação entre os mesmos, não focando apenas no processo de aprendizagem linguística. 

Amélie, ciente do uso do Google Tradutor pelos alunos, pensa que seria importante 

ensiná-los como utilizar essa ferramenta, ou seja, a respondente não vê o uso dessa interface 
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como algo negativo, mas enfatiza ser necessário orientar os estudantes para saber como usá-la. 

Por outro lado, Henry deixa evidente em seu discurso as dificuldades de se usar as tecnologias 

digitais na Educação Básica, mas ele pretende aplicar aquilo que aprendeu durante sua formação 

na universidade, como, por exemplo, o participante destaca que implantará nas suas aulas o 

processo de criação de histórias em inglês, alguma dramatização gravada em vídeo, usando as 

novas tecnologias. Desse modo, a atitude de Henry contribui para “[...] conhecimentos 

essenciais que permitem ao aluno aproximar-se de várias culturas e, consequentemente, 

propiciam sua integração em um mundo globalizado” (BRASIL, 1998, p. 49). 

Ainda sobre os processos de transformações históricas, o teor da terceira questão centra 

na problemática de que a universidade não pode ser entendida apenas a partir de interesses 

mercadológicos. Nesse sentido, ela deve ser vista como ambiente de compartilhamento cultural, 

bem como se atentar para o desenvolvimento criativo e imaginativo dos sujeitos que estão sendo 

formados nela como meio de prepará-los para serem capazes de intervir nos problemas éticos, 

morais e sociais, ou seja, pensar a universidade não apenas como formadora de professores 

capazes de lidar com as habilidades linguísticas, mas, também, para enfrentar as pluralidades 

identitárias e culturais existentes na sala de aula da Educação Básica. O posicionamento dos 

estudantes no que concerne a essa questão consta abaixo: 

 

Eles falam para a gente respeitar a cultura do outro na sala de aula, mas não 

acredito que eles não preparam a gente para poder lidar com algumas situações 

na sala de aula que envolvem conflitos culturais como, por exemplo, se eu der 

uma aula que o aluno ou um aluno da sala, em questão, não esteja se sentindo 

dentro do que eu estou passando. Vamos supor que eu falo de uma situação 

na praia, e tem um aluno na sala que nunca viu a praia, como é que vou pedir 

para que esse aluno fale sobre um acontecimento na praia, se ele nunca esteve 

na praia? Ou no cinema, por exemplo, isso não faz parte da cultura dele, então 

eu não acho que aqui no curso prepara a gente para lidar com situações assim 

que o aluno não vivencia, nunca vivenciou e, provavelmente, nunca vivenciará 

(Sasuke). 

 

Bom, o curso tenta trazer essas questões das pluralidades culturais, né? É 

trabalhado em algumas disciplinas, como na Linguística Aplicada, disciplinas 

como Estágio também antes de a gente ir para o estágio propriamente dito, na 

sala a gente faz, dá algumas miniaulas, onde a gente sinaliza algumas 

situações, então, assim, o curso ele tenta preparar a gente para essa realidade. 

Claro que quando a gente chega na sala de aula, dando o exemplo agora do 

estágio a gente vai encontrar outras mil facetas que aqui na Universidade a 

gente não viu, visto que quando se trata de identidade é uma questão tão ampla 

que às vezes a universidade ela não abrange suficientemente todas as questões, 

mas sim, há uma tentativa de preparação (Laura). 
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Acredito que sim, o Curso dá esse suporte que a gente em sala de aula, além 

de lidar com as habilidades linguísticas, a gente também vê outras questões, 

da identidade, de cultura (Amélie). 

 

Sim, com certeza!  Ao longo desse período que a gente tem passado aqui na 

universidade muitas questões têm sido discutidas, como eu falei, por exemplo, 

nos PCN que a gente estudou falava dessa questão de você valorizar mesmo a 

cultura do aluno, todas essas questões identitárias para que o aluno possa se 

sentir realmente engajado dentro desse processo de ensino e aprendizagem, é 

preciso que ele tenha as suas particularidades ali respeitadas, e inclusive um 

dos assuntos que achei bastante interessante que a gente trabalhou na 

disciplina de Linguística Aplicada I, no terceiro semestre, inclusive a gente 

participou de um seminário que falava sobre as questões de gêneros que falava 

sobre as teorias Queer, e a gente teve uma discussão bem legal sobre de como 

para o professor  é... trazendo essa importância de que a escola é um lugar 

plural, onde você encontra pessoas  de diferentes crenças, credos, de gêneros 

e tal. A gente trabalhou com isso de como o professor poderia lidar com a 

situação de um aluno em sala de aula, né, para você poder ter esse... Conseguir 

trazer o aluno pro contexto e ele conseguir realmente desenvolver sua 

aprendizagem, colocou o professor realmente a pensar sobre isso e ter todos 

os alunos ali, participando do processo, e a gente já discutiu sobre diversas 

coisas em sala de aula, é sobre questões de preconceitos linguísticos, e tal, de 

culturas, de sotaque, assim de diversas partes a gente já discutiu em diversas 

disciplinas, acredito que sim (Henry). 

 

Com a resposta de Sasuke, observamos que, durante sua formação, os professores 

formadores discutem sobre o respeito às pluralidades identitárias existentes no contexto escolar. 

Porém, ele enfatiza que, por mais que os professores formadores aconselhem respeitar a cultura 

do outro na sala de aula, não há preparação suficiente para o professor em formação saber lidar 

com situações que envolvam conflitos no ambiente escolar, já que o participante nos fornece 

um exemplo de que se ele estiver falando de uma situação que acontece na praia, mas tiver um 

aluno na sala de aula que nunca vivenciou uma situação na praia, como ele iria pedir para o 

aluno falar sobre a praia, ou até mesmo do cinema que talvez não faça parte da cultura dele. 

Assim, constatamos na fala de Sasuke a importância de fazer a interação cultural com o contexto 

local do aluno. 

Nesse sentido, buscamos em Moita Lopes (1996, p.31), algumas considerações sobre 

formação de professor tendo a Linguística Aplicada como aliada: 

 
Acredita-se que os desenvolvimentos teóricos e práticos dos programas de 

LA não conseguiram ir além do mundo acadêmico e alcançar o mundo 

relativamente distante da sala de aula de línguas, onde a prática de ensinar e 

aprender línguas se desenvolve. Há um desequilíbrio entre o nível de 

desenvolvimento teórico em LA e os padrões relativamente baixos da 

educação em LE nas escolas. 
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Assim sendo, as declarações não só de Sasuke, mas também dos outros sujeitos da 

pesquisa, na maioria dos questionamentos, vão de encontro ao que propõe Moita Lopes (1996), 

uma vez que ainda há um distanciamento sobre a teoria e a prática em ensinar uma língua 

estrangeira. Pelos enunciados dos participantes, percebemos que o discurso prevalecente na 

graduação é voltado para o respeito às diversidades existentes no mundo, principalmente formar 

cidadãos para atuarem de forma reflexiva e respeitosa em sociedade, como se fosse uma 

fórmula pronta, meio que genérica, considerando que, quando o professor em formação sai do 

mundo da universidade, ele se depara com a Educação Básica e enfrenta inúmeros fatores, como 

indisciplina dos alunos, salas superlotadas etc. 

No que concerne às informações de Laura e Amélie, estas apresentaram argumentações 

próximas, ao enfatizarem que há uma tentativa de preparação do curso para os professores em 

formação saírem da universidade capazes de lidar não só com as habilidades linguísticas, mas 

também saírem preparados para lidar com questões culturais ou identitárias ao assumirem a 

função de professor no Ensino Fundamental II ou no Ensino Médio. Assim, pela enunciação de 

Laura, o curso nas disciplinas de Linguística Aplicada e de Estágio discutem as pluralidades 

culturais e sociais existentes no mundo. Ela afirma que, na última disciplina citada, os 

professores em formação são treinados com apresentações de miniaulas, ministradas por eles, 

a partir de temas diversos. No entanto, Laura deixa claro em seu discurso que essa preparação 

na universidade não é suficiente, tendo em vista que ela cita o exemplo de sua experiência 

quando esteve em estágio de regência, ao se deparar com situações na sala de aula que o preparo 

do curso não foi suficiente. Por isso, a respondente usa o enunciado “há uma tentativa de 

preparação”. Ao dizer isso, a informante entende que as questões identitárias e culturais são tão 

amplas que não é possível debatê-las todas dentro da universidade. Nesse sentido, a formação 

continuada torna-se essencial para, cada vez mais, o professor ir se aperfeiçoando para 

compreender os sujeitos nas suas práticas sociais. 

Já no discurso de Henry, observamos a resposta com um grau maior de certeza. Na sua 

opinião, o curso prepara, sim, os professores em formação para trabalharem não somente com 

as habilidades linguísticas, mas também com questões voltadas para diversidade cultural e 

identitária existente na sala de aula, tendo em vista que ele enfatiza a importância de conhecer 

os PCN, que evidenciam que o ambiente escolar é um lugar plural, bem como destaca a 

importância, mais uma vez, da Linguística Aplicada engajada em discussões, com o objetivo 

de refletir sobre as identidades de gêneros e também sobre as variedades linguísticas, culturais 

e sociais. 
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Como sabemos, a Linguística Aplicada enfatiza a importância de levar em consideração 

o contexto social e a realidade do aluno. Nesse sentido, a LDB (9394/96) também destaca a 

necessidade de o professor entender e aproveitar o conhecimento de mundo trazido pelos 

estudantes. Frente a isso, a quarta questão, tem como objetivo perceber se os professores em 

formação do Curso de Letras Língua Inglesa e Literaturas tiveram sua visão de mundo 

valorizada no decorrer da graduação. As respostas dos participantes estão dispostas abaixo: 

 
Tem algumas disciplinas, como as de Estágio, que a professora valoriza 

bastante o que nós alunos do curso trazemos, assim, do que aprendemos do 

passado, ela libera um espaço para a gente falar, a gente discute um pouco 

como isso reflete. Entretanto, algumas disciplinas não permitem que a gente 

leve essas experiências passadas do ensino fundamental, do ensino médio para 

a sala de aula na graduação. Então, o estágio mesmo é o melhor lugar para 

colocar estas questões. (Sasuke) 

 

Bom, eu acredito que seja positivo, porque durante as discussões em sala, por 

exemplo, há uma aceitabilidade muito grande por partes dos professores em 

nos ouvir primeiramente, né? E, a partir dessa escuta, vamos dizer assim há 

um diálogo muito bacana onde a gente troca conhecimento e onde percebemos 

que esse conhecimento que a gente traz do mundo, vamos dizer assim, esse 

conhecimento prévio, ele é valorizado, né! Então, é basicamente assim em 

que, num contexto de sala de aula, somos ouvidos. Eu acho que isso é muito 

interessante e nos faz sentir mais parte deste contexto de sala de aula. (Laura) 

 

É, no início do curso eu não vi esse conhecimento de mundo muito valorizado, 

porque assim, eu não tive uma boa base no Ensino Médio com língua inglesa 

e no curso inicial de Letras e Língua Inglesa o professor exigia da gente algo 

que a gente não conseguia,  por  exemplo, teve um trabalho que a gente teria 

que ler todo um livro em inglês e depois a gente teria que falar sobre esse livro, 

então isso foi logo no início do curso, então para mim foi uma dificuldade 

muito grande, porque como foi logo no início eu não tinha tanta habilidade 

para falar, para entender, muitas palavras eu não conhecia, então foi muito 

difícil para mim. (Amélie) 

 

Meu conhecimento de mundo, assim, eu não lembro de algum fato específico, 

mas diversas vezes em algumas aulas a gente discute algo sobre o que a gente 

tem sobre nossos próprios conhecimentos em sala, nossos valores e tal, e o 

professor acaba respeitando entre algum tema importante sobre isso, mas eu 

não me lembro de algo tão específico sobre o meu conhecimento de mundo e 

tal. Não me lembro por agora, não. (Henry) 

 

Diante das nossas reflexões sobre as informações colhidas através dos participantes, 

constatamos que, na fala de Sasuke, ele só teve seu conhecimento de mundo valorizado com 

maior ênfase na disciplina de Estágio. Porém, o respondente afirma não ter visto a bagagem de 

mundo dele levada em consideração em outras disciplinas. Já Henry, não se lembra de nenhuma 

situação específica de ter seus conhecimentos de mundo valorizados ou desvalorizados no 

curso, mas ele deixa transparecer que há abertura para o diálogo em sala de aula na graduação, 
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pois afirma que há discussões nas aulas sobre os conhecimentos que eles têm sobre um 

determinado tema e que os professores acabam respeitando a opinião deles. 

O contraste de informações mais relevante foi entre as respostas das informantes Amélie 

e Laura. Enquanto a primeira se posiciona ao dizer que não teve seus conhecimentos de mundo 

valorizados no início do curso porque, logo nos primeiros semestres, um professor solicitou a 

leitura de um livro todo em inglês, para, em seguida, explicar o conteúdo na língua-alvo de 

aprendizagem. Ela relata que não teve uma boa base de inglês no Ensino Fundamental II e nem 

no Ensino Médio, porém o docente da universidade não procurou ouvi-los para saber como 

estava o nível de inglês deles e pediu que um livro fosse lido completo em língua estrangeira. 

Nesse sentido, ela descreve não ter sido ouvida e nem ter tido seu conhecimento prévio levado 

em consideração na época. Em vertente oposta à Amélie, Laura afirma ter uma aceitabilidade 

muito grande dos professores em escutá-los e que o dialogismo permeia as aulas deles na 

graduação.  

O que se pode perceber é que são duas visões distintas de sujeitos que tenham, talvez, 

níveis de inglês diferenciados, ou seja, para Amélie, naquele momento, ela se sentiu fora do 

contexto, fora da realidade que a LA tanto enfatiza, que é pensar no conhecimento de mundo 

do seu aluno, dialogar com ele com fins de entendê-lo para, depois, intervir por meio da 

linguagem. O fato de ela não ter sido ouvida sobre ter ou não condições de ler e apresentar um 

livro com nível de inglês elevado logo no começo do curso desencadeou a falta de diálogo entre 

o professor da disciplina e a aluna. No entanto, no caso de Laura, ela talvez não tivesse tanta 

dificuldade no idioma no início do curso ou não se lembrou do episódio citado por Amélie. 

 Na etapa das questões cinco a catorze nossas perguntas foram direcionadas ao ensino 

de língua inglesa, levando em consideração os contextos culturais dos alunos e do idioma. A 

seguir, mostramos as respostas obtidas da pergunta cinco, na qual indagamos aos participantes 

da pesquisa sobre a concepção que eles têm sobre cultura. 

 
Dentro da sala de aula eu acredito que cada pessoa traz consigo uma cultura 

diferente, então eu acredito que a cultura é algo particular, nunca é algo geral, 

específico, é diverso (Sasuke). 

 

Bom, cultura para mim são aspectos próprios de um povo, aspectos que eu 

digo fica uma palavra muito ampla, porque são muitos aspectos, seja jeito de 

falar, jeito de se vestir, é jeito, jeito em todos os sentidos, ah! Ah!... A forma 

como cumprimenta, a forma como a própria sociedade ela caminha é como se 

fosse... São realmente aspectos, não sei se teria outra palavra que eu entenderia 

como melhor colocar. Então, a forma de falar, por exemplo, língua, todas essas 

questões estão em volta desse conceito de cultura (Laura). 

 



80 

 

Bom, cultura é para mim um lugar... É um espaço onde... Cultura é onde você 

encontra é... Várias manifestações de um povo, de costumes, de é... Acredito 

que é isso de diferentes costumes, né, entre diferentes povos (Amélie). 

 

Bom, cultura é algo muito difícil de você conseguir dar uma definição para 

ela, né! Mas a cultura eu acho que seja um conjunto de as características gerais 

de todo um povo, né, de um lugar específico, de uma nação, de um país. Em 

todos os aspectos, acho que cultura está em parte no que a pessoa acredita, nos 

seus valores, envolve a questão, acho que a cultura envolve também a questão 

religiosa, muitas questões culturais são baseadas nisso. Enfim, tudo em que a 

pessoa acredita, na sua arte, no seu talento, acho que todos os aspectos de um 

povo em si, ela acaba sendo arregrada dentro da cultura de um povo em si, a 

vestimenta, a arte no geral (Henry). 

 

Diante das respostas dos sujeitos da pesquisa, constatamos a complexidade de definição 

para um termo tão polissêmico como cultura. Se, por um lado, Sasuke enfatiza que cultura é 

algo particular e nunca geral, ou seja, o posicionamento do respondente vai de encontro aos 

preceitos culturais que englobam tanto as características individuais quanto os arquétipos 

universais na polissemia de significados do termo cultura. Em outras palavras, ele não leva em 

consideração a “herança cultural” (LARAIA, 2005, p. 70) que é determinante no processo de 

subjetivação dos sujeitos, pois, desde o nascimento, o ser humano é inserido em um contexto 

cultural e nele são condicionados a seguir determinados valores sociais. É claro que, no decorrer 

do tempo, estes valores podem ser transformados, tendo em vista que são construções históricas, 

assim, são passíveis de mudanças. 

Da mesma maneira, a cultura nos traz uma gama de significados ao mundo que nos 

rodeia, pois o homem se encontra em uma rede de unidades enunciativas históricas, com 

inserção no contexto de um mundo histórico e ideologicamente marcado, “[...] numa rede de 

relações intersubjetivas gestadas pela partilha de um sentido comum, que constitui seu mundo 

vivido, resultado das ações e dos pensamentos das gerações procedentes” (OLIVEIRA, 2005, 

p. 22). Nesse sentido, o homem está condicionado aos aspectos culturais de gerações anteriores, 

bem como em constante relação dialógica intercultural com as coisas, com a natureza, ou seja, 

isso inclui a maneira como o ser humano interpreta o seu jeito de ser e agir na sua totalidade 

histórica e social.  

Por outro lado, os retornos dados por Amélie, Laura e Henry se aproximam, ou seja, 

todas as respostas consideraram cultura um conjunto de diferentes costumes, aspectos ou 

manifestações. Amélie foi quem teve mais dificuldade em responder. Na sua resposta constam 

várias pausas longas, como se estivesse pensando na melhor opção de definição para o conceito 

de cultura. No entanto, Henry já deixa claro desde o início a complexidade de conceituação do 

termo, mas sua informação coincide em alguns pontos com as de Laura, já que ambos veem 
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cultura como aspectos, manifestações populares que guiam a sociedade, como as artes e os 

movimentos artísticos, por exemplo. 

Nessa perspectiva, a partir das informações cotejadas dos participantes da pesquisa, 

podemos inferir que as respostas deles se aproximam do que Eagleton (2005, p. 54) também 

postula, haja vista que, para ele, “a cultura pode ser aproximadamente resumida como o 

complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo 

específico”. Assim sendo, os sujeitos têm essas concepções culturais como um guia, pois, como 

é evidenciado no discurso de Laura, a cultura é a forma como a própria sociedade caminha, por 

meio dos seus costumes, representações e práticas sociais. 

Em outro ponto, quando Henry e Laura referem-se à cultura como arte, movimentos 

artísticos e jeito de ser, eles chegam próximos dos conceitos da Antropologia dado por Mead 

(1973), ao propor duas possibilidades de entender cultura. Para tanto, o autor faz distinção entre 

Cultura com “C” maiúsculo, que estaria relacionada às civilizações, às artes, às religiões e às 

literaturas. No entanto, a cultura com “c” minúsculo pode ser compreendida de forma mais 

ampla, como maneira de ser, dizer e agir que são características de certo povo ou grupo que 

possam ser identificados por alguns traços culturais. Mas, isso não quer dizer que um membro 

de um grupo terá características únicas, muito pelo contrário, ele apresentará aspectos diversos, 

pois o mesmo membro de um grupo pode apresentar características de outro. 

Desse modo, é preciso se atentar para não cair no abismo da superioridade cultural, 

tendo em vista que ao classificar a cultura com “C” maiúsculo e “c” minúsculo podemos ser 

subjetivados a entender ou a valorizar mais uma cultura em detrimento da outra, coisas que não 

podem acontecer no dialogismo intercultural. 

Após dialogar com os participantes para saber a opinião deles sobre o conceito de 

cultura, partimos para angariar informações sobre o termo interculturalidade. Assim, na questão 

seis, perguntamos para os participantes da pesquisa se eles já tinham ouvido mencionar esse 

conceito durante o curso do qual eles fazem parte. Desse modo, em suas palavras: 

 

Sim, sim já foi mencionado em uma disciplina é, porque a disciplina mesmo 

falava dessas questões linguísticas, Linguística Aplicada e tudo, então, em 

uma dessas aulas, ela citou Rajagopalan e citou esse conceito 

interculturalidade. (Sasuke) 

 

Sim, inclusive nesse semestre que está se findando agora tivemos a disciplina 

de Linguística Aplicada e nessa disciplina vimos muito e, principalmente até 

essa noção de interculturalidade. Inclusive no final dessa disciplina tivemos 

que fazer uma atividade que envolvia essa temática. Uma temática que 

percebe mais nessa disciplina, é claro que os professores comentam de vez em 
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quando em uma situação ou outra, mas esse termo e o estudo dele foi dado 

mais na disciplina de Linguística Aplicada II. (Laura) 

 

Sim, logo no início do curso nós tivemos uma disciplina que abordou a questão 

da interculturalidade e o professor, ele atribuiu a cada um dos alunos para 

escolher um tema e falar sobre e foi bacana, porque eu escolhi justamente essa 

questão da interculturalidade. (Amélie) 

 

Sim, esse termo a gente viu bastante em várias disciplinas, como já falei em 

Linguística Aplicada, discute muito isso. Linguística Aplicada vem com essa 

função de refletir sobre a formação do professor. A gente trabalhou também 

com o World English, inclusive em até questões mesmo de aula de Língua 

Inglesa, questões de pronúncia e tal, inclusive teve até um seminário que a 

gente apresentou há pouco tempo que falava sobre isso, a questão da cultura 

de fazer com que o indivíduo seja imerso em um ambiente cultural, né! E 

inclusive Lima (esqueceu o ano), se não me engano, falava sobre isso que, 

muitas vezes, os professores, muito tempo atrás pensavam que tinha aquele 

tipo de cultura, né, aquele que a gente sabe... Força hegemônica, por exemplo, 

americana ou então da Inglaterra, por exemplo, mas que a gente deve valorizar 

o inglês em todas as particularidades, em todas as culturas, porque como já foi 

dito aqui como o inglês se tornou essa língua franca, né, que é a língua que 

estabelece comunicação entre pessoas que não tem o inglês como primeira 

língua é necessário se pensar nessa questão, inclusive em questões mesmo de 

pronúncias, a gente enfatiza isso que não existe uma pronúncia padrão, o meu 

trabalho mesmo eu falo sobre isso, embora tenha a importância em se trabalhar 

a pronúncia, mas não trabalhar apenas uma pronúncia em específica, mas sim, 

todas voltadas para o inglês de uma forma intercultural mesmo de que o inglês 

se expandiu para todas as partes do mundo e inclusive tem números de falantes 

não nativos, hoje, bem maior do que daqueles falantes nativos. (Henry) 

 

Nesse quadro, a partir dos enunciados proferidos por Amélie, Laura e Sasuke, 

constatamos que eles já se depararam com o termo interculturalidade na disciplina de 

Linguística Aplicada, mas Sasuke se limita a dizer apenas que ouviu o conceito e não adentra 

em maiores detalhes. Por sua vez, Amélie só cita que escutou o termo no início do curso e que, 

na ocasião, ela apresentou um seminário justamente com essa temática. Mas a participante não 

adentra em maiores detalhes. Já Laura cita que fez uma atividade envolvendo o tema, mas ela 

demarca o lugar da LA como principal disciplina que aborda estas questões de forma mais 

concisa dentro do curso, pois nas outras disciplinas a maioria dos informantes revela ver essas 

questões interculturais de forma aleatória. Diante disso, a disciplina de LA, nesse sentido, 

aparece como protagonista nos assuntos relacionados aos aspectos culturais, pois são 

características dela problematizar e tentar solucionar problemas educacionais e sócio-culturais 

por intermédio da linguagem em uso real, ou seja, dentro da sala de aula se torna um ambiente 

propício para discutir e problematizar questões de relações entre culturas, buscando sempre 

relações de reciprocidade e equidade entre elas. 
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As enunciações de Henry mostram, mais uma vez, que o conceito de interculturalidade 

prevalece com maior ênfase na disciplina de LA, pois, segundo ele, a LA tem essa função de 

refletir sobre a formação de professor. Nesse sentido, Henry traz uma visão politizada em seu 

enunciado, visto que o respondente vai além ao destacar a importância de não valorizar uma 

cultura hegemônica, como, por exemplo, dos Estudos Unidos ou da Inglaterra, uma vez que, 

como destaca o participante, a língua inglesa, na qualidade de World English (WE), é a ponte 

para interação entre povos e culturas do mundo todo. Assim sendo, ele compactua com os 

pensamentos de Rajagopalan (2009) ao esclarecer que o WE não tem cultura específica, ou seja, 

não privilegiando nenhuma cultura ou sotaque. Em similaridade com Rajagopalan, Salles e 

Gimenez (2010, p. 27) destacam que “a transição de falantes de inglês de língua estrangeira 

para segunda língua vem crescendo tão rapidamente que já se pode esperar um grande número 

de variedades linguísticas de falantes não nativos”.  

Desse modo, Henry finaliza sua resposta enfatizando a importância de trabalhar várias 

pronúncias – isso é praticar o dialogismo intercultural –, ou seja, se expor a várias possibilidades 

de sotaques de diferentes partes do mundo. Assim, o participante tem consciência crítica de que 

o inglês se expandiu para todas as partes do mundo, ressaltando, inclusive, que o número de 

falante não nativos tornou-se maior do que os de falantes nativos. Ao se posicionar dessa forma, 

Henry se aproxima da posição de Cox e Assis-Peterson (2013, p. 161), ao destacarem que o 

modelo do falante nativo não pode funcionar “[...] como uma camisa de força que paralisa o 

aprendiz, ao esboçar o menor gesto de enunciar na língua do outro, ante ao medo do ridículo”. 

Ou seja, não centra em um modelo de falante, muito menos em um modelo de cultura 

hegemônica. 

Já a questão sete se centrou no processo da construção da identidade do professor ao 

adquirir formação em um idioma de língua estrangeira. Nesse sentido, queríamos saber dos 

participantes da pesquisa qual a opinião deles a respeito de aprender língua inglesa em tempo 

de dialogismo intercultural, levando em conta os questionamentos sobre se o aprendiz agregaria 

ou perderia valores da sua identidade ou da sua cultura. Diante disso, as respostas são postas 

em seguida: 

 

Eu não acredito que ele perderia. Eu acredito que isso agregaria valor à sua 

identidade. No entanto, eu acredito que poderia perder se caso ela tomasse 

aquilo como parte da vida dele, renegando a própria cultura, por exemplo. Se 

ela aprende inglês, ela vai querer se comportar como um americano, por 

exemplo, e vai abominar a cultura que ela vivia antes, aí eu acho, nesse 

sentido, que a pessoa perderia a sua identidade, mas se ela não fizesse isso eu 

acho que agregaria sim. (Sasuke) 
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Eu penso que na situação de falante com certeza vai agregar valor, porque 

assim, o professor indivíduo de forma geral, ele não vai perder valores por 

estar ganhando outros. Penso que essa... A interculturalidade, ela vai somar 

porque você vai ter uma troca de conhecimentos, uma troca de informações 

de outra cultura, então é uma questão de relação, como o próprio nome já diz 

intercultural, e na minha opinião, só tem a somar. (Laura) 

 

Eu acredito que não perderia a identidade, porque o professor, ele tem que 

deixar o aluno ciente, né, que ele tá aprendendo ali uma nova língua, que ele 

vai aprender outra cultura, mas que ele não vai deixar sua cultura de lado, o 

seu idioma de lado. (Amélie) 

 

Com certeza, acredito que agregaria, porque a língua, ela está arraigada à 

cultura, não tem como você dissociar língua de cultura, elas se juntam, elas 

estão realmente interligadas, e o professor, a partir do momento, em que ele 

começa a ter, a adquirir informação nesse idioma ele passa tanto a 

compartilhar aspectos tanto da sua cultura como da cultura do outro, uma vez 

que você tem essa língua que estabelece comunicação entre diferentes culturas 

você pode crescer e agregar valor na sua formação de uma maneira geral, com 

certeza, tendo acesso a outros povos, a outras crenças e isso faz com que você 

cresça, tanto engaje você mesmo no discurso quanto os outros que é até 

mesmo o que os PCN falam sobre isso que a Língua Inglesa permite essas 

questões. (Henry) 

 

De acordo com as explanações efetuadas pelos sujeitos da pesquisa, quando dialogamos 

com eles sobre o caso de perder ou agregar valores a sua identidade ou a sua cultura, ao aprender 

um novo idioma, constatamos que nas suas enunciações, de forma unânime, nenhum indivíduo 

perderia valor ao ter acesso a outros. Porém, conforme salientou Sasuke, a pessoa só perderia 

valores caso ela rejeitasse a sua cultura anterior no sentido de desvalorizá-la, imitando um 

falante nativo, como, por exemplo, um americano.  

Se pensarmos na aprendizagem de um novo idioma para “imitar” um falante nativo, seja 

nos aspectos de pronúncia, bem como nos contextos culturais, estamos indo de encontro aos 

propósitos do dialogismo intercultural, uma vez que na interculturalidade o objetivo é refletir, 

conhecer e respeitar outras culturas, além de agregar valores culturais positivos ao indivíduo 

que pratica o dialogismo intercultural. 

 Os enunciados de Laura e Amélie estão similares, tendo em vista que a primeira, mesmo 

demonstrando insegurança na escolha do léxico para responder à questão, de forma geral, 

enfatiza que o indivíduo não irá perder valores ou sua identidade ao ganhar novos 

conhecimentos, de modo que ela finaliza dizendo que a relação intercultural só vem a somar na 

vida dos aprendizes de um novo idioma. Já a segunda, destaca a importância do professor nesse 

momento para deixar os alunos cientes de que eles não perderiam valores da sua cultura e nem 

da sua identidade ao estudarem uma língua estrangeira, pois os educandos não irão abandonar 
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sua língua materna e nem sua cultura anterior. Vemos, portanto, nas informações colhidas 

através de Amélie, Laura e Sasuke similaridade com os pensamentos de Rajagopalan (2003, p. 

69), quando este explica que: “quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma 

nova pessoa”.   

Na mesma perspectiva enunciativa, Henry é mais enfático em suas enunciações, ao 

postular que o aprendizado de um novo idioma agregaria valores à identidade do sujeito, pois, 

segundo ele, a língua está arraigada na cultura, portanto, não se desassocia uma da outra. Nesse 

sentido, o posicionamento dele encontra proximidade com o de Agar (2002), quando este afirma 

que a cultura se encontra na língua, e que a língua carrega cultura. Assim, para Henry, o 

professor só tem a ganhar em engajamento de conhecimentos culturais ao adquirir formação 

em um novo idioma, porque “identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão” (NÓVOA, 2000, p. 34). Assim, o 

processo de construção da identidade do professor jamais ocorrerá de forma linear. 

Com nossa oitava questão procuramos saber dos participantes da pesquisa se, no 

decorrer do curso, eles perceberam algum tipo de preferência ou alguma prioridade em relação 

à cultura específica de algum país ou até mesmo de algum continente. Os respondentes assim 

se manifestaram: 

 

Existe, sim, uma preferência, inclusive por duas professoras que trabalham 

com dicionários e livros, inclusive transcrições fonéticas dos Estados Unidos. 

Ah! Houve situações em que no primeiro semestre e no sétimo semestre da 

minha graduação em que a professora, corrigiu-me, corrigiu duas palavras que 

escrevi no inglês britânico que foi colour e favourite com “u” nessas duas 

palavras e a professora foi e marcou como errado, e corrigiu colocando a 

escrita do americano. Ah!!! Somente semestres mais tarde eu fui perceber que 

isso foi um equívoco da parte dela. Com a outra professora, eu pronunciava 

do britânico e ela me corrigia, dizendo que eu estou me pronunciando como 

um britânico, mas que naquele momento que eu tinha que pronunciar como 

um americano. (Sasuke) 

 

Bom, eu percebo que os professores tentam trazer a diversidade de inglês que 

existe, inclusive nosso material que estudamos tenta trazer também essa 

variedade, mas é claro que assim, no fundo, no fundo  a gente percebe ainda, 

eu não sei se preferência seria  a palavra certa, mas a gente percebe assim uma 

pequena influência ainda, né, do inglês americano e britânico, isso porque 

acaba que, por exemplo, que coisas como gramática, a gente se apoia nessas 

duas variedades, então assim de forma geral, né, os professores tentam trazer, 

apresentar para gente outras variedades, até para gente, né, um trabalho, por 

exemplo, que é pedido para que gente traga, porém o próprio curso, ele vai... 

O próprio andamento das coisas vão direcionando para é, para variedades do 

inglês britânico e americano. (Laura) 
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Não teve prioridade, acho que pelo contrário, a maioria dos professores 

trabalharam com inglês de diferentes lugares e sempre desconstruindo essa 

questão de que o inglês está ali apenas, né, nos Estados Unidos ou Inglaterra. 

(Amélie) 

 

Não, isso não. Como a gente falou, o professor sempre foca nessa questão da 

língua franca e em todas as disciplinas a gente sempre vê o incentivo, né, e 

tentar mostrar de todas as formas todas as culturas, inclusive a gente já fez 

seminário em língua inglesa, por exemplo, falando sobre diversos países da 

língua inglesa, mas nunca que o professor chegou assim e falou: você tem que 

falar sobre tal país, inclusive quando a gente fez um seminário de língua 

inglesa a gente nem só falou de país que tinha o inglês como primeira língua 

e tal. Até país como, por exemplo o México, eu mesmo apresentei sobre o 

México, mas falando em língua inglesa de um país que nem tem a língua 

inglesa como primeira língua, né, mas trazendo a sua cultura, né, tudo sobre a 

culinária, sobre a religião. Muita gente apresentou sobre diversos países, mas 

sempre abordando diversidade, nunca focando em um só país. (Henry) 

 

Há muitas pesquisas relacionadas sobre a questão de seguir ou não uma variante do 

inglês. Essa concepção fica um pouco mais complexa quando se trata do WE, pois na condição 

de inglês mundial, ensinar uma cultura ou outra, torna-se de difícil escolha no sentido de partir 

de uma ou de outra cultura. Assim, a nossa oitava indagação esteve voltada para esse propósito 

de perceber ou não, a partir dos professores em formação inicial, se há uma preferência de 

alguma variedade do inglês por parte dos docentes formadores do Curso de Inglês, pois, como 

já enunciava Freire (1996, p. 33), “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. 

Nesse sentido, em meio a esses enunciados, buscamos trazer discussões para construir 

conhecimentos que também contemplem os países não hegemônicos que também fazem uso da 

língua inglesa, seja como primeira língua ou não.  

Diante do exposto por Sasuke, nós preferimos ter uma visão mais otimista no processo 

de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Por isso, concordamos com Siqueira (2008, p. 

336), já que: 

 

Alimentamos também esperanças de, muito em breve, podermos nos deparar 

com colegas professores de Língua Inglesa dessa cidade, desse país e de 

muitos lugares do mundo engajados numa pedagogia de inglês como LI 

independente, libertária, crítica e transformadora. 

 

Partindo dos pressupostos das enunciações de Sasuke e Laura, observamos que há certa 

preferência pelos docentes do Curso de Letras/Inglês da instituição formadora pela variedade 

do inglês britânico ou pelo norte-americano. Nesse contexto, conforme a enunciação de Sasuke, 

ele já foi corrigido várias vezes em sala de aula por não usar o inglês dos Estados Unidos. A 
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primeira vez, o informante afirma que escreveu as palavras favourite e colour de acordo com a 

variação com a vogal “u”, mas a docente o corrigiu, dando como correta a variante dos Estados 

Unidos, ou seja, as palavras escritas sem a vogal “u”. Já na segunda vez, o respondente discorre 

que foi corrigido por uma docente por estar usando a variedade padrão de pronúncia da 

Inglaterra. No entanto, segundo ele, a professora ponderou, dizendo que ele tinha que adaptar 

a pronúncia dele para o inglês norte-americano. Diante disso, percebemos que ainda há 

preferências por parte de alguns professores pela a pronúncia norte-americana, desconsiderando 

o fator de que no inglês mundial não há um modelo a ser seguido ou imitado. 

Diante dos enunciados de Sasuke e Laura, constatamos que há um grau de preferência 

dos docentes do curso de Letras/Inglês da instituição formadora, mesmo que pequeno, pela 

variação linguística do inglês norte-americano. A universidade, dessa forma, continua a eleger 

um modelo padrão de se falar inglês, a partir dos países hegemônicos – Inglaterra e Estados 

Unidos –, dando preferência ao último. Em outras palavras, a universidade “é resistente, 

permanece onde sempre esteve, adotando uma atitude de autodefesa” (CELANI, 2008, p. 39). 

Querer limitar-se a língua inglesa em uma variante, para Oliveira (2014, p. 41) é uma 

ideia: 

puramente ideológica e, por isso mesmo, abstrata. É uma forma que as classes 

dominantes possuem de controlar a diversidade social cultural e de inculcar as 

pessoas outra ideia puramente ideológica: a de que há variantes linguísticas 

erradas, pois existe apenas uma variante linguística correta. 

  

Diante dessa eleição de uma versão padrão, vemos características sociais das classes 

hegemônicas que buscam silenciar outras variantes, como, por exemplo, o black English e o 

Spanglish (OLIVEIRA, 2014). 

Em outra vertente não muito distante da de Sasuke, Laura nos informou que ela percebe 

a tentativa dos professores trazerem a diversidade do inglês, ao pedirem para que os professores 

em formação façam pesquisas, apresentando outras variedades do idioma. A participante até 

cita como exemplo o material didático usado no curso, o qual traz diversas variedades, mas, 

mesmo assim, ela percebe influências, ainda que pequenas, por parte dos professores em relação 

ao inglês da Inglaterra e dos Estados Unidos, pois nos quesitos gramaticais, eles se apoiam 

nessas duas variedades; ademais, o próprio caminho ou andamento do curso direciona para as 

variações britânica e americana – as variedades padrão. 

Nesse aspecto, percebemos ainda ser necessário discutir sobre essas questões da 

normatização do inglês padrão da Inglaterra ou dos Estados Unidos como variedades aceitas de 

forma hegemônica. De acordo com Bohn (2005, p. 21), de certo modo, “talvez seja crucial dar 
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à periferia social, ou aos danos marginais, o direito de significar para encontrar respostas às 

perguntas educacionais, tão essenciais para a construção da cidadania e da nacionalidade”.  

Portanto, trata-se de debater através dos postulados da LA em busca de dar voz a outros ingleses 

que estão em espaços periféricos. 

Entretanto, as enunciações de Amélie e Henry se contrapõem aos enunciados de Sasuke 

e Laura, uma vez que, para Amélie, jamais houve prioridade por parte dos professores por uma 

variedade do inglês. Muito pelo contrário, a informante destacou que os professores, durante o 

curso, sempre trabalham com o inglês de diferentes lugares para desconstruir a suposta ideia de 

que o idioma estaria apenas nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Em consonância com Amélie, 

Henry foi mais além e afirmou que nunca houve preferência dos docentes por nenhuma variante 

em específico, pois os professores sempre focam na questão do inglês como língua franca. 

Entendemos língua franca, nesse contexto, com base em Jenkins (2007), quando ele assevera 

que essa seria uma língua usada para comunicação entre pessoas que não compartilham de uma 

primeira língua em comum. Para finalizar, o respondente cita que já foi solicitado pelos 

docentes para eles fazerem uma pesquisa sobre um país para, depois, apresentar em inglês, mas 

que, em nenhum momento, houve imposição de algum professor para falar sobre um ou outro 

país, inclusive o informante falou sobre os aspectos culturais do México que não tem o inglês 

como língua primeira. 

Diante disso, em síntese, o dialogismo intercultural pôde ser evidenciado a partir dos 

enunciados de Henry, ao destacar que é possível haver interação intercultural nas aulas de 

língua inglesa, tendo como foco países que não falam o inglês como primeira língua, como foi 

o caso da apresentação dele sobre os aspectos culturais do México. No entanto, o importante é 

que essa interação foi feita em língua inglesa, visto tratar-se de um curso de licenciatura nesse 

idioma. 

Em virtude de, até aqui, termos abordado muito das questões culturais da língua inglesa 

como língua mundial, a nona questão foca nesse quesito devido a sua complexidade em ensinar 

uma ou várias culturas em um idioma sem nação e sem cultura específica. Nesse sentido, 

seguem abaixo os comentários dos participantes da pesquisa: 

 

Ah! Eu acredito que é sempre bom variar, se possível variar tanto o inglês 

falado nos Estados Unidos, na Britânia, na África do Sul, na Austrália, na 

Índia; eu acredito que é sempre bom variar, apesar de que é muito difícil falar 

isso quando se tem uma carga horária muito baixa na escola. (Sasuke) 

 

Bom, nesse caso, o próprio professor, ele pode decidir, né! Qual cultura seria 

mais interessante é ensinar no World English, na minha opinião, nesse 
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contexto, a gente tem de pensar é que nosso aluno vai estar exposto a diversos  

tipos de inglês; então, penso eu que, quanto mais culturas diferentes o 

professor conseguir trazer para a sala de aula, vai ser mais rico para seu aluno. 

Claro que, assim, tem que ser dado em um contexto, nada muito solto, mas 

trazer um pouquinho de cada cultura, e culturas diversas, tanto culturas 

dominantes quanto as culturas menos favorecidas, menos faladas, acho 

interessante trazer todas essas diferenças mesmo. E por que não países que 

nem falam inglês?  Por que só países que falam inglês? Por que não fazer o 

contrário? Acho que é legal realmente essas diferenças culturais, e também de 

língua, acho que é muito bacana. (Laura) 

 

Como o World English, ele não tem, vamos supor um falante nativo, ele não 

parte de um lugar, então eu acredito que ele pode ser ensinado em qualquer 

cultura. (Amélie) 

 

Eu acredito que não deva focar em uma cultura, eu acredito que não existe 

essa questão de... Só que eu acho que muito interessante, primeiramente, 

trabalhar a cultura do aprendiz em si, porque muitas vezes ela não é muito 

valorizada. São valorizadas às vezes culturas de outros países em sala de aula, 

muitas vezes, a gente sabe mais valorizar a cultura do aprendiz só que, ao 

mesmo tempo, também a gente não pode deixar de ensinar, mostrar as outras 

culturas existentes. Então, eu acho que não focar em apenas uma não, ter base 

para o aprendiz para que ele possa se sentir realmente engajado ali. No 

discurso, engajado ali em toda a sua prática para ele possa sentir, para que ele 

possa se ver dentro das aulas de língua inglesa, a sua cultura respeitada, mas 

também mostrar outros horizontes, abrir esse leque aí, mas não focar em uma 

só (Henry). 

 

Sabemos que, na condição de língua mundial, o inglês não lida com uma cultura 

específica, muito menos segue a variação do modelo de falar de alguma nação. Nesse sentido, 

buscamos dialogar com os participantes da pesquisa para entender qual cultura ensinarão em 

suas aulas de inglês na Educação Básica, quando eles estiverem, de fato, na carreira docente. 

Partindo disso, tivemos como sugestões de Sasuke a importância da variação cultural nas aulas 

dele, ou seja, teria que variar entre as culturas de diversos países, como Estados Unidos, 

Inglaterra, Austrália, África do Sul e Índia, para citar alguns exemplos. No entanto, o 

informante deixa claro na sua participação que a carga horária das aulas de inglês é muito 

pequena e que não daria para trabalhar todas as culturas. Porém, notamos que o respondente 

deixa de fora o contexto local do aluno, isto é, percebe uma preocupação do professor em 

formação em trazer uma cultura global para os alunos, mas se esquece, de certa forma, de pensar 

na realidade mais próxima dos aprendizes. 

Se, por um lado, Sasuke sugere o ensino cultural diversificado, por outro, Amélie faz 

uma longa pausa para responder o que lhe foi perguntado, devido à complexidade de definir 

uma ou várias culturas para serem ensinadas no WE. No entanto, depois de alguns minutos, ela 
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se pronuncia, deixando claro que, se no World English não há uma cultura específica, então ele 

pode ser abordado sob a perspectiva de qualquer cultura, mas sem priorizar nenhuma. 

 Já Laura acredita, assim como Sasuke, que quanto mais culturas trouxerem para a sala 

de aula, o ambiente ficará mais rico. Entretanto, ela se diferencia dele no sentido de pensar no 

contexto do aluno, pois a participante deixa claro que tudo deve ser feito de forma pensada e 

planejada e ainda vai além ao questionar sobre o porquê de não trazer culturas de países que 

não falam inglês, já que ela postula serem interessantes tanto as questões culturais de outros 

lugares quanto da língua falada por esses povos de países distintos e que não têm o inglês como 

primeira língua. Assim sendo, as culturas de países que não têm o inglês como primeira língua 

ou língua oficial ocupariam espaços de equidade nas aulas de inglês tanto quanto os países que 

têm o inglês como primeira língua. 

Das respostas angariadas, as de Henry se assemelham com os pensamentos de Achugar 

(2006, p. 29), ao compreender e valorizar o contexto local, pois o “sujeito social pensa, ou 

produz conhecimento, a partir de sua história local, ou seja, a partir do modo que lê ou vive a 

história local”. Diante do posicionamento de Achugar, percebemos no diálogo com Henry, sua 

preocupação com o contexto social do aprendiz, visto que o informante sugere primeiro 

trabalhar a cultura local para depois expandir para o global. Essa ideia de pensar no local como 

ponto de partida proporciona formas de inserção dos aprendizes a partir do WE, encontrando 

similaridades nos múltiplos sentidos que El Kadri (2011, p. 8) atribui ao pensar “[...] a Língua 

Inglesa [...] em contextos localizados e que somente podem ser atribuídos por seus usuários 

aprendizes”. Em outras palavras, pensar no contexto de ensino de língua estrangeira que traga 

significados para os aprendizes, a fim de que eles possam se engajar no discurso e se sentirem 

parte daqueles que realmente usam o idioma. 

Nesse quadro enunciativo sobre os aspectos culturais, sintetizando as respostas dos 

participantes da pesquisa, constatamos nas vozes de Laura, Sasuke e Henry, possibilidades de 

praticar o dialogismo intercultural em sala de aula a partir da interação entre diversas culturas, 

podendo ser cultura de países que falam a língua inglesa ou não, como foi destacado por Laura 

e, também, partir da cultura local do aprendiz do idioma, como posto por Henry. O importante 

na interculturalidade é a comunicação entre diversas culturas, mas isso não deve acontecer de 

forma simplória, mas, sim, de forma crítica e reflexiva, fazendo com que os envolvidos, no 

dialogismo intercultural, reflitam, reconheçam e respeitam o pluralismo cultural existente no 

mundo. 

Já abordamos, aqui, anteriormente, sobre a não neutralidade da linguagem. Nesse 

aspecto, a décima questão foi exatamente para angariar informações dos participantes, com o 
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intuito levantar a discussão para entender como lidar com as ideologias em sala de aula, no que 

se refere ao ensino de língua inglesa. Assim, perguntamos, se caso um aluno questionasse sobre 

qual inglês o professor ensina – britânico ou norte-americano – o que ele responderia. Desse 

modo, seguem as respostas dos participantes: 

 

Eu, eu falaria que ensino o inglês que está no livro, mas que eu não 

consideraria errado se um aluno que tem um conhecimento do inglês falado 

na Britânia respondesse as questões ou então falasse como um “britânico” 

enquanto eu estivesse ensinando o inglês falado na América, eu poderia ao 

mesmo tempo que eu estiver ensinando inglês, eu poderia mostrar como é a 

gramática dele na América do Norte, no caso dos Estados Unidos e da 

Britânia, sempre fazendo umas comparações. (Sasuke) 

 

Já me perguntaram, não exatamente assim, mas me perguntaram sempre com 

o inglês dos Estados Unidos, como a língua, a cultura dominante, e sempre 

falo o seguinte: que hoje o inglês tomou uma dimensão tão grande que ele não 

pertence a um desses dois países, claro que ele nasceu na Inglaterra por conta 

da... colonização foi trazido para os Estados Unidos, mas por conta de um 

fenômeno muito grande que é o capitalismo, ele foi mandado... Espalhado 

pelo mundo. Então, hoje eu digo para os meus alunos que ou diria, caso tivesse 

essa pergunta que o inglês hoje não pertence a um desses dois países, mas ao 

mundo, então a gente vai ter inglês brasileiro, inglês africano, vai ter uma 

variedade de ingleses. Então, eu estaria ensinando o inglês brasileiro. (Laura) 

 

De início eu tentaria desconstruir essa questão de que a Língua Inglesa, ela é 

falada apenas na Inglaterra ou nos Estados Unidos, é pelo contrário, né, tem 

os países que foram colonizados que falam a língua, que tem a língua inglesa 

como segunda língua, então o inglês ele não parte só ali dos Estados Unidos 

ou Inglaterra; e também acredito que levar essa história para eles, né, e dizer 

essa questão do inglês que está em todos os lugares, como segunda língua e 

como língua estrangeira, isso é importante. (Amélie) 

 

Pois é, inclusive eu já lidei com essa situação, uma vez eu estava em sala de 

aula, eu estava falando sobre pronúncia, na verdade, e aí estávamos falando 

sobre a palavra WATER que é água, aí eu falei para eles que os americanos  

costumavam pronunciar de uma forma, mas se você visse em outros lugares 

como o britânico ou outros tipos de inglês poderia falar  diferente... Dependia 

do lugar, aí nesse momento o aluno me questionou: professor, você ensina o 

inglês americano ou o inglês britânico, qual variedade que você ensina? Eu 

falei para ele que nenhuma das duas, que é claro que às vezes a gente se 

identifica com um tipo de sotaque e tal, mas que na nossa aula de língua 

inglesa, principalmente na minha, eu procuro mostrar todos os contextos, 

inclusive diferentes tipos de pronúncias. Daí eu falei para ele assim: como o 

inglês se tornou uma língua franca e uma língua global é claro que cada pessoa 

leva para aprendizagem dessa língua a sua peculiaridade e acaba até 

transferindo os sons da sua língua para a língua que está aprendendo, então, 

eu falei se você ouve um americano falando é uma coisa, o britânico é outra 

coisa, se você ouve um japonês, por exemplo, pronunciar sons da língua 

inglesa você vai perceber que tem já uma diferença, tem sons que eles não 

conseguem pronunciar da mesma forma, então você tem que estar aberto a 

entender e ouvir todos os tipos de inglês, não focar apenas em apenas um, 

então eu deixo bem claro que é importante isso. (Henry) 
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O teor da décima questão é, ainda, relevante para descontruir a hegemonia da cultura 

dos Estados Unidos e da Inglaterra, pois, como percebemos nos enunciados proferidos por 

Sasuke, ele tende a seguir o inglês que está no livro didático. No entanto, o informante deixa 

transparecer no seu discurso sua futura prática docente voltada para as variações do inglês 

apenas dos dois países hegemônicos citados, tendo em vista que o respondente só cita as duas 

variedades como forma de comparação, limitando o dialogismo intercultural apenas entre essas 

duas vertentes. 

Por outro lado, a partir dos enunciados de Laura, verifica-se que ela já passou por 

situação parecida, ao se deparar com perguntas relacionadas à cultura e ao inglês dos Estados 

Unidos como forma dominante. Entretanto, tanto no discurso dela quanto no de Amélie, ambas 

enfatizam que tentam descontruir essa ideia de a língua inglesa estar apenas em países como a 

Inglaterra ou EUA. As informantes deixam claro que falam do processo histórico de expansão 

do inglês mediante a colonização da Inglaterra sobre os Estados Unidos, o que vai ao encontro 

de Lima (2016, p. 221): 

 

O inglês se disseminou no mundo, inicialmente, através da influência do 

império britânico e suas inovações tecnológicas e ações imperialistas como a 

construção de ferrovias e o controle do comércio exterior, áreas que sempre 

adotaram terminologia do inglês. 

 

Partindo das premissas enunciativas de Laura, isto é, que ensinaria o inglês brasileiro, 

encontramos similaridade com os postulados de Crystal (2003), ao explanar que os falantes 

locais podem, de certa forma, se orgulhar de fazerem parte de sua pequena peça dentro do 

quebra-cabeça da língua inglesa no mundo global. Ou seja, ela reivindica reconhecimento do 

inglês brasileiro como parte desse quebra-cabeça. 

Assim como Laura, Henry também já enfrentou situações parecidas em sala de aula, ao 

serem questionados sobre qual inglês eles ensinam. No caso de Henry, ele estava em um 

momento específico na sua aula e surgiu a palavra water, assim, o informante disse que 

pronunciou o léxico tanto na variação britânica quanto na norte-americana; nesse momento, o 

respondente foi indagado sobre qual variedade do inglês que ele ensinava.  

Henry mostrou segurança ao dizer para o aluno que não ensinava nenhuma das duas 

variações, mas que, é claro, que nos identificamos com determinados sotaques, porém, na classe 

dele, sempre haverá diferentes pronúncias, todas dentro de um contexto. Mais uma vez, o 

informante da pesquisa cita a questão do inglês como língua franca e enfatiza, ainda, as 
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peculiaridades dos aprendizes de uma língua estrangeira que, muitas vezes, transferem 

influências fonéticas da sua língua materna para a língua de aprendizado. Assim, segundo Lima 

(2016), uma das prováveis causas dessas interferências fonéticas do português brasileiro em 

relação ao sistema fonético da língua inglesa é a vocalização, ou seja, a introdução de alguns 

sons vocálicos que não existem na pronúncia do inglês nativo dos Estados Unidos ou da 

Inglaterra, por exemplo. 

Para finalizar seu discurso, Henry cita as particularidades linguísticas de cada falante, 

tendo em vista que, segundo ele, se você escuta um norte-americano falando é de uma forma, 

o britânico é de outra forma, bem como ao ouvir um japonês falando será outra coisa totalmente 

diferente, pois eles não vão conseguir pronunciar da mesma forma. Assim, o participante 

sugere, de modo politizado, estar abertos a ouvir e entender todas as formas de falar em inglês, 

não focando em apenas um modelo a ser seguido, já que no WE não se usa um padrão de fala 

em específico, ou seja, todos têm espaço nele sem distinção de nacionalidade ou cultura. Dito 

isso, as interferências fonéticas do português do Brasil na língua estrangeira, no nosso caso, a 

língua inglesa, não podem ser vistas como transferências negativas e está fora de questão o 

conceito de erro (LIMA, 2016). 

Assim, na décima questão, constatamos em suas vozes que todos os professores em 

formação inicial colocariam o dialogismo intercultural em suas aulas a partir de diferentes 

contextos, uma vez que Sasuke estaria sempre fazendo comparações entre os ingleses de 

diversos países, bem como Henry faria a interação intercultural, colocando os seus alunos em 

contatos com múltiplos sotaques, como, por exemplo, pronúncias de japoneses, ingleses, 

mexicanos, dentre outros. Em suma, nos discursos dos quatro participantes apareceu a questão 

da diversidade cultural e de sotaques, o que torna a sala de aula um lugar propício à 

interculturalidade. 

Para dar continuidade ao desenho da nossa pesquisa, a décima primeira questão se 

concentra no livro didático (LD), bem como no material complementar que o professor leva 

para sala de aula na graduação. Desse modo, buscamos dialogar com os participantes do estudo 

para saber se esses materiais usados na sala de aula pelo professor contemplariam ou não o 

dialogismo intercultural. Nessa perspectiva, colhemos as seguintes respostas: 

 

Eu acredito que sim, tem algumas... Ah! Um capítulo de um livro mesmo que 

varia bastante a língua falada em diversos países e fazem... E... Deixa livre os 

alunos para conversarem sobre coisas do nosso cotidiano, então, eu acredito 

que o livro didático contempla sim o dialogismo intercultural. (Sasuke) 
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Bom, o livro didático de língua inglesa que a gente utiliza aqui no curso é um 

livro muito elogiado exatamente por esta questão, é um livro que tenta trazer 

tanto variedades linguísticas de diversos países, como também tenta trazer a 

cultura de uma parte desses países, claro que assim, o livro didático, ele não 

consegue abranger a todas as culturas ou todas as situações e quando a gente 

fala em interculturalidade, uma coisa que é bacana a gente também pensar é 

na nossa cultura aqui, né! Nessa cidade, nessa região e claro que o livro, 

pensando nele como um material que vai ser usado em diversos lugares, não 

vai conseguir abranger questões mais específicas, mas ele tenta sim. Ele traz 

os diálogos, por exemplo, são feitos por pessoas da China ou outros países e 

tenta mostrar essas diferenças, na pronúncia, a questão cultural também. 

(Laura) 

 

Em alguns livros didáticos sim, eu pude perceber que trata dessa questão das 

diferentes culturas. É, no estágio mesmo eu trabalhei com um livro é... Não 

lembro o nome agora, mas ele trazia os aspectos das diferentes culturas 

trabalhamos com a cultura indígena, trabalhamos com a cultura afro e na 

universidade, sim, também. (Amélie) 

 

Sim, a gente trabalha aqui no curso com o Top Notch e que acredito que é um 

livro que aborda bastante questões culturais e não foca em uma cultura só, a 

gente percebe que em algumas lições que eles trabalham sempre com uma 

temática específica e dentro desta temática tem alguns diálogos e pessoas 

contando sobre sua vida e tal, e existem pessoas de diferentes culturas e a 

gente já viu, por exemplo,  tanto no Top Notch o CD que acompanha o livro, 

por exemplo, tem entrevista, entrevista com uma pessoa numa rua, 

perguntando de onde ele é? De onde ele veio? Quais são as suas preferências? 

E tal! Dependendo do tema que está trabalhando, eu já vi pessoas de diversos 

lugares, como orientais, pessoas latinas, falando língua inglesa, pessoas 

brasileiras falando inglês, australianas e todas as diversidades, então eu 

acredito que o material, realmente, foque nessa parte da diversidade e tem 

mostrado isso aí sim, com certeza!  (Henry) 

 

Diante dos enunciados acima, percebemos, de forma unânime, por parte dos 

respondentes, que o livro contempla Top Notch, sim, a questão da interculturalidade. Isto pode 

ser visto nas enunciações de Laura, ao destacar que o livro usado por eles é bastante elogiado 

justamente por contemplar esse dialogismo, pois, assim como Henry, ela explana que o LD que 

eles seguem traz diversas situações de comunicações entre diversas pessoas do mundo todo e 

Henry complementa ao postular que o CD que acompanha o livro Top Notch, mostra diálogos 

gravados, na rua, entre sujeitos de diferentes nacionalidades. 

Com base nisto, a respeito do material didático, segundo Seidlhofer (2011), o que mais 

importa não é somente o material de que se faz uso, mas como ele é usado. Para a autora: 

 

O que é crucial, portanto, não é quais materiais de ensino são usados, mas 

como eles são usados. Se o que pensamos sobre o ensino de língua viesse 

determinado pelos livros didáticos que estão disponíveis, não haveria 
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possibilidades de adaptações às circunstâncias de mudança e a pedagogia 

simplesmente petrificaria (SEIDLHOFER, 2011, p. 201, grifos da autora)6.  

 

Desse modo, o material didático usado pelo professor não é considerado estático, mas, 

sim, suscetível a mudanças pedagógicas, ou seja, ele abre possibilidades de alterações que se 

adequem ao contexto dos aprendizes de língua inglesa. Tendo em vista a multiplicidade cultural 

existente no mundo, isto torna quase impossível o LD contemplar todos eles, assim, o livro 

deve ser compreendido como um guia para o professor, mas o docente tem toda liberdade de 

engajar e inserir seus alunos na diversidade cultural. 

Assim, em resumo, constatamos, a partir das vozes dos sujeitos da pesquisa, que o livro 

didático usado pela instituição de ensino formadora contempla o dialogismo intercultural, uma 

vez que eles são postos em contato com variedades linguísticas e culturais abordadas no livro, 

por meio da interação com falantes de diversos lugares do mundo, como, por exemplo, orientais, 

australianos, latinos etc. 

A décima segunda pergunta tem como objetivo saber a opinião dos professores em 

formação a respeito da relevância do dialogismo intercultural nas aulas de língua inglesa, visto 

que no dialogismo são postos em evidência os aspectos culturais e sociais dos alunos. Seguem 

suas respostas: 

 

Sim, eu considero isso relevante, pelo lado positivo, óbvio! Porque é bom que 

a gente conhece a cultura do outro, dos nossos colegas e também aprende a 

respeitar a cultura deles. (Sasuke) 

 

Bom, sem dúvida, sim, é importante, porque a escola tenta preparar o aluno 

para vida e uma das coisas, na minha opinião, que é necessário é que o aluno 

se sinta acolhido naquele espaço, tanto para servir de motivação, como para 

fazer sentido para ele, porque não vai fazer sentido para uma pessoa aprender 

uma coisa que não tem a ver com o contexto dela, que não tenha a ver com a 

vida, com a cultura. Então, é importantíssimo que a cultura do aluno seja 

valorizada, seja levada em consideração, talvez, seja mais trabalhoso para o 

professor ter que pensar nesta questão, mas eu acho muito válida e eu acho 

que assim é necessário, sem dúvida! (Laura) 

 

Sim, considero muito relevante, porque na sala de aula é um lugar de 

pluralidades, então nós temos ali vários alunos com pensamentos diferentes 

que trazem consigo costumes diferentes, comportamentos diferentes em 

relação ao ambiente em que eles se inserem. (Amélie) 

 

                                                 
6 What is crucial therefore is not what teaching materials are used but how they are used. If what we think about 

language teaching had to be determined by what textbooks are available there would be no possibility of adaptation 

to changing circumstances at all and pedagogy would simply petrify. 
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Sim, considero muito relevante, porque é necessário que os aspectos culturais 

dos indivíduos estejam ali, que sejam discutidos em sala de aula de língua 

inglesa para que o aluno possa se sentir e possa se ver dentro daquele processo, 

né! Não que seja algo distante dele, porque muitas vezes a gente ver nas aulas 

de língua inglesa em alguns contextos acontece que os assuntos que são 

trabalhados o aluno não se enxerga ali dentro, ele trabalha, talvez, algo de 

outros países, como posso dizer assim de outras culturas e tal, e muitas vezes 

do próprio aluno não é valorizada e ele acha que aquilo ali não é interessante 

para sua vida e ele acaba achando desmotivante, né! Ele acaba desmotivando 

em relação a isso, então eu acho superimportante os aspectos culturais dos 

alunos, seus valores serem abordados e serem respeitados em sala. (Henry) 

 

Ao serem interrogados sobre a relevância do dialogismo intercultural, levando em 

consideração os aspectos culturais, sociais e históricos dos alunos na sala de aula de língua 

inglesa, de forma majoritária os participantes Amélie, Laura e Henry consideram muito 

relevante esses tipos de discussões na sala de aula. A exceção foi Sasuke, que ponderou como 

importante essa interação e que ela se faz necessária, porque a partir do momento em que 

conhecemos a cultura do outro passamos a respeitá-la. 

No entanto, todos os participantes frisaram a importância de acolher o aluno no seu 

contexto cultural, atentando para as pluralidades de pensamentos, de costumes e de 

comportamentos na sala de aula, no nosso caso, na aula de língua inglesa, pois, conforme 

ressaltou Henry, é preciso que o aluno se sinta parte daquele ambiente. De acordo com Sanchis 

(1996, p. 32), “as culturas não são ovos herméticos, mas comunicação, intercomunicação em 

processo”. Em outras palavras, no dialogismo intercultural nada é estático, ao contrário, é 

movimento, é transformação, já que, quando há interação, há reflexão, e, por conseguinte, há 

produção de novos saberes. Frente a isso, constatamos, nos enunciados dos participantes da 

pesquisa, que se trata de pluralidades de pensamentos, bem como dos costumes dos alunos, 

podendo tornar a sala de aula de LI propícia para a interculturalidade, pois ser intercultural é 

ter consciência crítica, respeito às diferenças identitárias e culturais, além de aprender a 

conviver em sociedade, como cidadão crítico e reflexivo. 

Para o processo de formação do professor no dialogismo intercultural é de grande 

importância ter uma prática pedagógica engajada nos fatores culturais da língua estrangeira em 

aprendizagem, pois, conforme postula Dalpian (1996, p. 51), “a língua dá acesso à cultura e, 

por outro lado, para aprender uma língua é preciso um mergulho cultural”. Devido a isso, 

buscando a troca de experiência no contexto escolar e social com os informantes, a décima 

terceira questão buscou colher informações sobre qual seria a maior dificuldade para tornar uma 

sala de aula, na atualidade, um espaço para a expansão intercultural. Os dados coletados das 

respostas dos informantes estão dispostos a seguir: 
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Eu acredito que seja conseguir concentrar é... ter tempo para trabalhar todo, 

todas as culturas individuais de cada aluno, porque eu não acredito que a gente 

tenha tempo para isso na sala de aula do Ensino Fundamental e Médio. 

(Sasuke) 

 

Eu acho que nos dias de hoje, a maior dificuldade é em toda a questão da 

quantidade de alunos, que infelizmente são turmas que estão muito grandes, 

né, por volta de 40 a 45 e, também não sei nem se caberia aqui, mas é uma 

coisa que me preocupa e pode ser que abranja essa questão, é a questão mesmo 

do próprio aluno que às vezes não se sentir ... não sei... motivado o suficiente 

para estar em sala de aula, é como se eles não tivessem mais interesse, né! O 

aluno de hoje é um aluno que de forma geral, ele não escuta, então às vezes é 

difícil para o professor ter essa atenção em sala de aula, conseguir é trazer para 

o aluno questões, como questões culturais para discussão. (Laura) 

 

A maior dificuldade seria tentar fazer com que os alunos escutem um ao outro, 

né, tentar entender a cultura um do outro. (Amélie) 

 

Acho que existem diversos empecilhos como, por exemplo, em escolas 

públicas que a gente sabe existem diversos fatores que podem prejudicar essa 

questão: uma seria o currículo, porque a gente sabe que muitas vezes nas 

escolas, eu já passei por experiências de estágio e tal! E agora mesmo no VIII 

semestre a gente percebe que o currículo é muito conteudista, é muito 

engessado e preza realmente pela gramática, você tem que correr para fechar 

o ano letivo, a unidade e tal, principalmente em última unidade de ano e acaba 

que você não consegue trazer a sala à tona, tudo que você queria trabalhar, né, 

as questões culturais e tal! Muitas vezes também recursos, às vezes, a escola 

não dispõe de algo para você mostrar, um data show para você mostrar um 

vídeo de cultura, talvez, você não encontra. Talvez, sem recursos para você 

poder fazer impressão de textos, né, e o livro didático tem vez na escola que 

talvez não trate isso de uma maneira legal, aí vem turma superlotada, vem 

outras questões de sala de aula, vem desmotivação que acaba impedindo 

muitas vezes de ser trabalhada de forma eficiente a cultura em sala de aula. 

(Henry) 

 

A expansão cultural é compreendida como um processo que se expandiu pelo mundo 

através da globalização, ou seja, as culturas estão cada vez mais próximas e suas características 

estão se fundindo e surgindo culturas outras. Nesse sentido, buscamos dialogar com os 

participantes da pesquisa de forma a entender como transformar a sala de aula de língua como 

um lugar de ampliação intercultural. 

Nesse quadro, de acordo com os dados cotejados, Sasuke explana que a maior 

dificuldade seria em virtude de a carga horária semanal ser muito pequena. Nesse sentido, não 

teria como trabalhar as culturas individuais dos alunos. No entanto, as enunciações de Amélie, 

Henry e Laura se aproximaram um pouco, ao passo em que Amélie aponta que a maior 

dificuldade para ela é os alunos escutarem uns aos outros. Laura pensa o mesmo fenômeno que 

Amélie sobre a falta da escuta em sala de aula, pois ela acredita que os alunos de hoje não estão 
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abertos a ouvir. Diante disso, podemos inferir que esta falta de escuta dos alunos, citada pelos 

participantes da pesquisa, ocorre por motivos pontuados por Estermann (2010), ou seja: “devido 

aos jogos de poder que têm a ver com fatores econômicos, militares e religiosos”. Portanto, 

constatamos que estas questões dificultam o dialogismo intercultural. 

Nessa mesma perspectiva de Sasuke, Henry enfatiza a questão de o currículo ser 

engessado e conteudista, mas ele aprofunda um pouco mais outras problemáticas que Laura 

também apontou, como salas de aulas superlotadas, com mais de quarenta alunos, muitas vezes 

há falta de recursos de apoio pedagógico, como data show para reproduzir um vídeo sobre 

cultura, a falta de material para impressão, tendo em vista que, para Henry, às vezes, o LD não 

trata com cuidado os aspectos culturais.  

Encontramos similaridades na voz de Henry com o discurso de Celani (2010, p. 62), ao 

ressaltar que: 

[...] é sempre a repetição do mesmo erro: chamam-se especialistas para 

elaborar os documentos, distribuem-se esses documentos para o país ou o 

estado e as ações param por aí. Ninguém parece se dar conta de que os 

documentos não farão sentido, e, portanto, não surtirão efeito nas mãos de 

professores despreparados, devido à sua formação precária, ou mesmo de 

professores mais experientes, mas não familiarizados com determinadas 

abordagens expressas nas propostas. 

 

Para finalizar, Henry e Laura tocam em um ponto importante que é a suposta falta de 

interesse e motivação em aprender do aluno, na atualidade. Nesse contexto, essa busca pelo 

conhecimento, para Kupfer (1995, p. 79), “[...] depende da razão que motiva a busca de 

conhecimento”. Em outras palavras, resta, agora, descobrir o que motiva o aprendiz de língua 

inglesa na contemporaneidade. 

 Em suma, diante das enunciações dos participantes da pesquisa, ao se posicionarem 

sobre as dificuldades de tornar a sala de aula de língua inglesa como espaço para a expansão 

intercultural, constatamos que uma das maiores dificuldades para isso acontecer seria a falta de 

escuta dos alunos, pois não há interculturalidade sem escuta, sem um interlocutor disposto a 

dialogar. Outros motivos seriam a questão do currículo centrado nos aspectos gramaticais, 

turmas com mais de quarenta alunos, bem como falta de recursos tecnológicos na escola – o 

que configura as tecnologias digitais como uma ferramenta para auxiliar no dialogismo 

intercultural –, como destacado por Henry e Laura.  

Nesse sentido, a décima quarta questão pauta-se no intento de verificar, através dos 

participantes, se a competência intercultural contribuiria para a construção da identidade tanto 

do professor quanto do aluno de língua inglesa. Conforme suas respostas: 
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Sim, porque tanto o professor vai conhecendo a cultura dos seus alunos, 

quanto os alunos vão conhecer as culturas dos seus colegas, então, eu acredito 

que vai contribuir bastante tanto para o aluno quanto para o professor que vai 

ajudar muito no respeito mesmo de todas essas partes aí. (Sasuke) 

 

Sim, com certeza! Eu acho que a cultura, ela só tem a agregar, principalmente 

quando você sabe compreender a cultura do outro e respeitá-la e para isso 

acontecer você tem que conhecer. Então, assim, ela vai contribuir tanto na 

questão de língua, nós estamos aprendendo a língua, vamos aprender a cultura, 

mas também, sem dúvida, com relação à identidade que você passa a respeitar 

o próximo e respeitar às vezes é difícil, porque é diferente, e o que é diferente 

pode ser estranho e o que é estranho às vezes não é aceito. Então se o aluno 

não partir dessa percepção de respeito, de considerar a identidade e a cultura 

do outro, ele, com certeza, será um aluno muito mais crítico, mais reflexivo e 

mais cuidadoso diante de suas reflexões de vida. (Laura) 

 

Sim... Porque a partir do momento que a gente conhece a cultura do outro, né, 

a gente tem o respeito pelo outro (Amélie). 

 

Com certeza! Eu acho ideal que o professor tenha conhecimento intercultural 

e o aluno também tenha esse conhecimento intercultural  para que ele possa 

atuar no mundo, nesse mundo global que a gente fala  de uma maneira mais 

eficiente, inclusive em um dos textos que a gente trabalhou, ele fala que você 

tem que conhecer  os aspectos culturais tantos os seus aspectos culturais 

quanto os aspectos culturais de outro lugar que você, por exemplo, vai a um 

país que fala a língua inglesa e de repente uma palavra  ou um termo significa 

tal coisa, mas em outro país da mesma língua significa outra coisa e se você 

não tiver dentro desses padrões culturais e você não souber diferenciar isso ou 

até questões de respeito de outras culturas, saber enxergar o outro e não ver  

nenhuma cultura como superior, mas que você, que você também esteja 

engajado dentro daquele processo que a cultura realmente é importante, então 

tanto para o professor  quanto para o aluno, a cultura, com certeza, traz 

diversas contribuições e deve ser abordada, com certeza, em sala de aula. 

(Henry) 

 

Ao analisarmos as repostas dos participantes da pesquisa, percebemos que, de maneira 

unânime, todos afirmam ser crucial tanto ao professor quanto ao aluno adquirir competência 

intercultural, pois, segundo eles, a partir do momento em que conhecemos a cultura do outro, 

passamos a respeitá-la. Nesse sentido, essa habilidade é fundamental para o convívio em 

sociedade, como finalizou Henry em seu discurso. 

Diante dos enunciados dos sujeitos da pesquisa, constatamos que ter competência 

intercultural significa não classificar uma cultura como superior ou inferior a outra, assim, 

conhecer a cultura do outro, respeitando as diferenças culturais e identitárias é um elemento 

para tornar-se intercultural. Nesse sentido, “A língua é um reflexo da cultura, pois, ao mesmo 

tempo em que a língua é uma parte da cultura, ela é também algo que a constitui” (MOREIRA; 

FIGUEIREDO, 2012, p. 147). Em outras palavras, “língua e cultura, mesmo diferentes entre si, 
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formam um todo” (JIANG, 2002, p. 163). Em suma, tanto a língua quanto a cultura são partes 

constituintes dos sujeitos que fazem uso da linguagem em um contexto social e simbólico. 

Assim, ao finalizarmos a seção de análises, passamos agora para as Considerações 

Finais. 
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ENUNCIAÇÕES FINAIS 

 
“A identidade é produto  das sucessivas socializações” 

 (DUBAR, 2005, p. 25). 

 

A escolha dessa epígrafe para começar nossas enunciações finais ocorreu porque 

partimos do princípio que conduz este estudo, a identidade, à luz dos pensamentos de 

pesquisadores da Linguística Aplicada, de estudiosos da identidade, em diálogo com autores 

dos campos discursivos que contribuíram para a construção deste trabalho, como, por exemplo, 

Bakhtin.  

Esta dissertação de mestrado assumiu como objetivo geral analisar o processso de 

construção identitária de um grupo com quatro professores em formação inicial em tempos de 

interculturalidade. Para tanto, o presente estudo apresenta resultados a partir da problemática 

de como se dá a construção da identidade do professor de língua inglesa em formação inicial 

em tempos de interculturalidade. Nesta investigação, constatamos que a construção da 

identidade do professor de língua inglesa em tempos de interculturalidade se dá através das 

características da sociedade globalizada, pois, a partir do atual processo de globalização e, 

sobretudo, com os avanços tecnológicos, os dinamismos dessas interações interculturais 

subjetivam a construção identitária do professor de línguas contemporâneo. Desse modo, o 

docente que buscar sua formação continuada inserida no contexto digital e das relações 

culturais, no intuito de que sua prática pedagógica seja mais contextualizada com as realidades 

dos alunos, partindo dos pressupostos destes lugares de mudanças que foram subjetivados pela 

globalização. 

Os processos de construções identitárias estão em constantes transformações, o que 

Bauman (2005) denominou modernidade líquida, ou seja, estamos em tempos de dinamismo, 

de tempos fluídos. Diante disso, nada permanece imóvel, assim, com a construção da identidade 

do professor de língua inglesa em formação inicial em tempos de interculturalidade, não é 

diferente, pois, conforme ressalta Dubar (2005, p. 25), a identidade “[...] é construída na 

infância e, a partir de então, deve ser reconstruída no decorrer da vida. O indivíduo jamais a 

constrói sozinho: ele depende tanto dos juízos dos outros quanto de suas próprias orientações e 

autodefinições”. Assim sendo, a identidade docente é construída de forma contínua, nunca de 

forma isolada. Em outras palavras, em tempos de dialogismo intercultural, a identidade do 

professor de LI se constrói através das relações dialógicas com outras culturas, com outras 

identidades culturais, dentre outros aspectos. 
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Nessa perspectiva, a linguagem é fator crucial para a construção dessa identidade, uma 

vez que a linguagem é um elemento de costituição do sujeito no âmbito das suas vivências 

cotidianas, nas suas relações dialógicas com a sociedade, assim, por ela estar interligada com o 

mundo compartilhado, tudo se materializa a partir dela. Desse modo, ela é determinente para a 

construção da identidade do professor de língua inglesa em formação inicial, tendo em vista 

que os aspectos culturais que fazem parte das vivências/representações cotidianas são 

materializados na e pela linguagem, visto que ela – a linguagem – pode mover e atribuir 

sentidos, já que esta vai muito além da descrição; ela também se torna prática e é compreendida 

não apenas no que somos, mas, também, em como agimos, por trazer junto a ela características 

enunciativas inseridas nos campos sociais e culturais situados na história. 

Devido a isso, com o processo de globalização, as identidades estão em  constantes jogos 

identitários porque, a cada instante, surgem inúmeras identidades para serem testadas, conforme 

é postulado por Hall (2005, p. 12): “dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando 

em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas”. Desse modo, pensar a identidade do professor de LI em formação, construída em 

tempos de interculturalidade, de forma isolada e centralizada, seria um pouco fantasiosa, uma 

vez que no dialogismo intercultural há multiciplicidades de identidades culturais possíveis, e, 

portanto, passíveis de mudanças, visto estarem “em movimento” (BAUMAN, 2005) e serem 

“fluidas” (RAJAGOPALAN, 2003). 

Então, ao verificar como ocorre a construção da identidade do professor de LI em 

formação inicial, inserida no contexto da interculturalidade, percebemos que a identidade 

docente não é constituída de forma homogênea, pois, neste estudo, observamos que as relações 

dialógicas entre as culturas subjetivam a constituição da identidade do futuro professor de LI, 

já que esse dialogismo está associado à reflexão crítica do profissional em formação para com 

o respeito mútuo entre as relações culturais. 

Nessa perspectiva, vimos, com base nos dados cotejados dos participantes da pesquisa 

da pesquisa, que o professor de língua inglesa, ao adquirir formação nesse idioma, não perderia 

nem sua cultura e nem sua identidade. Muito pelo contrário, já que quem aprende um novo 

idioma e uma nova cultura só tem a acrescentar aspectos positivos, desde que seja de forma 

crítica/reflexiva. 

Dentro deste cenário, a construção da identidade do professor de língua inglesa é 

orientada para a reflexão sobre sua prática inserida na sua historicidade. Essa reflexão não é 

uma busca por simples modelos a serem imitados, mas é um empenho para a produção de 

significados aos alunos, a partir de contextos específicos emergidos em sala de aula. 
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Assim sendo, pelo que foi abordado, a construção da identidade do professor de língua 

inglesa em formação, sob uma perspectiva do dialogismo intercultural, abre um leque de 

possibilidades de reflexão, tanto do aluno quanto do professor, sobre os aspectos culturais e 

sociais da língua. De sua voz e gestos partem representações dos lugares que ocupam em uma 

instância social e historicamente constituída, já que, para ter prática intercultural é necessário 

levar em consideração o saber sobre o mundo do aluno, bem como valorizar sua cultura, sem 

julgá-lo, mas conduzindo-o para novas reflexões em busca de construção de novos saberes 

sobre o mundo. 

Diante das análises do questionário de sondagem e da entrevista gravada em áudio, 

percebemos que a formação do professor tem se modificado com relação ao tempo, pois diante 

dos enunciados proferidos pelos participantes da pesquisa, percebemos em suas vozes que a sua 

identidade docente está sendo construída a partir do dialogismo intercultural, haja vista que eles 

se identificam como futuros professores dialógicos, pois em seus enunciados são perceptíveis 

a preocupação em querer dialogar com os futuros alunos, bem como pensam também em inserir 

os estudantes na diversidade do contexto social, cultural e identitário no que se refere ao ensino 

e aprendizagem de LI. Assim sendo, isso denota valorização da identidade do aluno, bem como 

intenção de diálogo e práticas voltadas para a iterculturalidade em sala de aula, uma vez que 

apareçaram várias vezes em suas vozes enuncidos como “diversidade cultural, pluralidade 

identitária, contexto cultural local do aluno e contexto cultural mais distante do aluno”, entre 

outros, o que configura o dialogismo intercultural, já que só há dialogismo onde existem 

diversidades, seja cultural ou identitária. 

A formação de professores é amplamente discutida na atualidade, no entanto, é preciso 

reafirmar que falar sobre a construção da identidade do professor de LI jamais será prescindível, 

visto que, na modernidade líquida de Bauman (2005), os sujeitos contemporâneos estão 

suscetíveis a mudanças e em constantes transformações históricas. Nesse sentido, as identidades 

do professor de línguas também passam por estas transformações e propiciam o surgimento de 

um sujeito em devir, pois este é percebido em uma posição de poder em sala de aula e produzido 

pela relação dialógica com o outro, por meio da sua historicidade social e cultural. 

Diante do exposto, reforçamos a importância de surgirem novas pesquisas relacionadas 

à construção da identidade do professor de língua inglesa em formação inicial em tempos de 

interculturalidade, sendo este um processo de constructo que jamais será linear. E, a identidade 

sendo um processo de construção não há risco de “perda”, mas, sim, há risco de transformação. 

Além do mais, ressaltamos que este estudo foi realizado com um pequeno grupo de professores 

em formação em LI, assim, os resultados encontrados nesta pesquisa não podem ser 
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considerados uma fórmula para entender que todos os docentes de LI estão construindo suas 

identidades dessa forma. 

No entanto, precisamos acreditar que é possível a construção da identidade do professor 

de LI fundada no dialogismo intercultural, bem como por intermédio da cultura digital, ou seja, 

com auxílio das tecnologias digitais como apoio pedagógico em sala de aula de língua inglesa. 

Desse modo, finalizamos este texto com a certeza de que este estudo não terminará por aqui, 

mas poderá produzir novos questionamentos sobre a formação do docente de LI e, 

consequentemente, surgirão novas pesquisas com maior aprofundamento relacionado ao tema 

proposto neste trabalho. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

 

1. Sexo 

 

(  ) Masculino  (   ) Feminino  (    ) Outro 

 

2. Relação conjugal 

 

(   ) Casado (a)   (    ) União estável  (   ) Solteiro (a)   (   ) Separado (a) (   )  Namora 

 

3. Você tem filho? 

 

(  ) Sim    (   )  Não  

 

4. Faixa etária:  

 

(     ) Menos de 20 anos (     ) De 20 a 25 anos (     ) De 25 a 30 anos (   ) Mais de 30  

 

5. É aluno regular?   

 

(   )  Sim    (    ) Não 

 

6. Qual semestre está cursando? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Quais os motivos que levaram você a escolher o curso de graduação em Letras Língua Inglesa 

e Literaturas? 

 

(     ) Por não ter outra opção  (     ) Por ser no turno noturno  (     ) Pelo fato de o curso não ser 

tão concorrido  (     ) Porque gostaria de ser professor de Língua Inglesa (     ) Só para aprender 

a Língua Inglesa   (     ) Foi por outro motivo  

 

Qual? ______________________________________________________________________ 

 

8. A princípio, antes de ingressar no curso, o que você esperava dele? 

 

(     ) Ter um diploma de nível superior  (     ) Conhecer diferentes culturas a partir da formação 

no idioma de língua inglesa  (    ) Ter satisfação pessoal em poder compreender letras de 

músicas, assistir a filmes sem legendas, bem como comunicar com pessoas de outros lugares 

que fazem o uso do idioma (     ) Outro (      ) 

 

Justifique___________________________________________________________________ 

 

9. Até aqui o curso de inglês do qual você está matriculado, correspondeu suas expectativas? 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Qual a sua raça/cor? 

 

(  ) Branca     (    )  Preta    (   ) Amarela     (   ) Parda      (   )  Indígena 
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(   ) Não se identifica com nenhuma raça    (    ) Outra 

 

11. Com exceção da graduação, você possui alguma outra ocupação/ trabalho?  

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

Se “Sim”, vai para questão 12. Caso “Não”, vá para a questão 15. 

 

12. Qual sua ocupação? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Trabalha e estuda na mesma cidade? Se não, especifique-a: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Qual carga horária semanal de trabalho? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Qual sua cidade de origem?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Você mora na sua cidade de origem ou foi preciso se mudar para a cidade em que cursa a 

graduação? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Você mora sozinho (a)?  

 

(   )  Sim  (   ) Não 

 

Caso a resposta seja “Não”, vá para a questão 19. 

 

18. Mora em repúblicas de estudantes públicas/privadas ou mora com a família? 

______________________________________________________________________ 

 

19. Qual foi a sua forma de ingresso no curso de graduação em Letras Língua Inglesa e 

Literaturas? 

 

(    ) ENEM     (    )   Vestibular     (    )  Outra 

 

20. Qual seu grau de satisfação com a matriz curricular apresentada pelo curso de graduação 

em Letras Língua Inglesa e Literaturas? 

 

(   ) Insatisfeito   (    ) Pouco satisfeito     (     ) Indiferente    (     ) Satisfeito  (      ) Muito satisfeito 
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21. Você está satisfeito com a maneira que é avaliado nas disciplinas do curso? 

 

(   ) Insatisfeito   (    ) Pouco satisfeito      (     ) Indiferente   (     ) Satisfeito  (      ) Muito satisfeito 

 

22. Você está satisfeito com a sua autonomia no desenvolvimento das atividades do curso, como 

por exemplo, trabalho de conclusão de curso? 

  

(   ) Insatisfeito   (    ) Pouco satisfeito      (     ) Indiferente    (     ) Satisfeito  (     ) Muito satisfeito 

 

23. Em uma escala de 0 a 10, onde 10 é a melhor nota, como você avaliaria o curso de graduação 

em Letras Língua Inglesa e Literaturas? 

 

(   ) 1 (   )  2  (   )  3  (    ) 4  (    )  5  (   )  6  (  )  7 (   )  8  (   )   9  (    )   10 

 

23. Você acha que o curso de graduação em Letras Língua Inglesa e Literaturas precisa 

melhorar em algum aspecto? Se sim, em qual aspecto? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

24. O quão satisfeito você está com suas habilidades linguísticas em língua inglesa no que se 

refere a: 

 

 Falar:    

(   ) Insatisfeito   (    ) Pouco satisfeito   (    ) Indiferente   (     ) Satisfeito  (    ) Muito satisfeito 

 

Ler:  

(   ) Insatisfeito  (    ) Pouco satisfeito   (     ) Indiferente  (    ) Satisfeito  (    ) Muito satisfeito 

 

Escrever: 

(   ) Insatisfeito   (    ) Pouco satisfeito   (     ) Indiferente  (     ) Satisfeito (    ) Muito satisfeito 

 

Ouvir:  

(   ) Insatisfeito  (    ) Pouco satisfeito  (    ) Indiferente    (   ) Satisfeito    (   ) Muito satisfeito 

 

25. O Plano de Reconhecimento de Curso de Língua Inglesa (PRC) enfatiza que o curso visa à 

formação de profissionais que demandem o domínio da língua estudada e suas culturas para 

atuar como professores, pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de 

textos, roteiristas, secretários, assessores culturais, entre outras atividades. Diante disso, na sua 

opinião, o curso de Inglês da UNEB/Campus VI prepara você com todas estas características 

propostas em seu plano de reconhecimento? 

 

(    )  Sim       (    ) Não 

 

Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________________ 

  

26. O curso de Inglês da UNEB/Campus VI sozinho é suficiente para a formação do professor 

de línguas? 

 

(    ) Sim       (    )  Não 
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Em caso de resposta negativa, onde e como o professor em formação de língua inglesa nos 

tempos de interculturalidade pode completar o processo de sua formação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

27. Você participa de algum grupo de pesquisa dentro do curso? 

 

(    )  Sim      (    ) Não 

 

Justifique o porquê da participação em caso afirmativo, bem como o porquê da não participação 

em nenhum grupo de pesquisa em caso negativo. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

28. Você recebe algum tipo de bolsa auxílio, como, por exemplo, de Iniciação Científica? 

 

(    ) Sim      (    )  Não 

 

Em caso afirmativo, qual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

29. Você tem pretensão de seguir na carreira de docente em Língua Inglesa quando concluir a 

graduação? 

 

(   ) Sim      (     )  Não 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

30. Você pretende cursar outra graduação quando terminar o curso atual? 

 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

Se sim, qual? 

______________________________________________________________________ 

 

31. Você almeja fazer cursos de aperfeiçoamento assim que terminar a graduação em níveis de: 

 

(   )  Mestrado   (    )  doutorado   (    ) especialização  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA GRAVADA EM ÁUDIO 

 

1. As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras defendem a ideia de que o ensino superior 

nessa área deve atentar para as múltiplas transformações na nossa sociedade atual. Diante disso, 

o professor em formação no Curso de Letras Língua Inglesa e Literaturas do qual você faz parte 

prepara o profissional para essas modificações históricas da educação, principalmente 

proporcionadas pela evolução tecnológica? 

 

2. Diante das transformações históricas instauradas pelo advento tecnológico, como você, 

enquanto professor de língua inglesa, utilizaria os recursos tecnológicos (internet, aparelhos 

móveis, social media etc.) como apoio pedagógico? 

 

3. A Universidade não pode ser entendida apenas a partir do interesse mercadológico, mas ela 

deve ser vista como lugar de compartilhamento cultural, bem como ambiente de 

desenvolvimento criativo e imaginativo, como maneira de intervenção em relação aos aspectos 

éticos, sociais e históricos. Nesse sentido, você acredita que a Universidade na qual você está 

se formando prepara para lidar não só com as habilidades linguísticas, mas, também, para lidar 

com as pluralidades culturais, identitárias e ideológicas existentes nas salas de aulas de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, tendo em vista que o Curso de Licenciatura em Língua Inglesa 

forma profissionais para atuarem na Educação Básica? 

 

4. As Diretrizes Curriculares para a formação do Curso de Letras destacam a importância de 

levar em consideração o conhecimento prévio do aluno adquirido ao longo da vida dele, sua 

heterogeneidade, bem como suas metas em relação ao futuro da sua profissão. Isso posto, em 

algum momento, no curso de Letras Língua Inglesa e Literaturas, você teve seus conhecimentos 

de mundo valorizados pelos professores formadores? Se teve, de que forma? E, se não teve, de 

que maneira? 

 

5. Na condição de professor em formação de língua inglesa, como você conceitua cultura? 

 

6. A língua inglesa atualmente assume o posto de World English (RAJAGOPALAN, 2009). 

Devido a isso, ela é compreendida como ponte para comunicação entre povos, culturas e 

civilizações do mundo inteiro. Nesse aspecto, durante suas aulas no Curso de Letras/Inglês, 
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alguma vez algum professor chegou a mencionar o termo interculturalidade nas aulas dele? Se 

sim, em qual contexto?  

 

7. Na sua opinião, até que ponto o professor de Língua Inglesa em formação nos tempos de 

interculturalidade perderia ou agregaria valores a sua identidade e a sua cultura, ao adquirir 

formação neste idioma? 

 

8. Nas suas aulas de inglês, na graduação, você chegou a perceber a preferência ou prioridade 

de algum professor em relação às características culturais de algum país? Se sim, como? 

 

9. Qual cultura ou quais culturas ensinar no inglês, na condição de língua mundial que não tem 

nem cultura e nem nação específica? 

 

10. Na sua condição de professor atuante, de repente, em suas aulas, um aluno levanta a mão 

na sala e pergunta: “professor, o senhor ensina qual inglês? O da Inglaterra ou dos Estados 

Unidos?”. Como você lidaria com essa situação ideológica? 

 

11. O Livro Didático, bem como o material complementar, utilizado pelos professores do Curso 

de Letras Língua Inglesa e Literaturas que você está se formando contempla o dialogismo 

intercultural? Se sim, de que maneira? Se não, explique. 

 

12. O dialogismo intercultural leva em consideração os aspectos culturais dos alunos, bem como 

seus valores sócio-históricos. Você considera isso relevante? Justifique sua resposta. 

 

13. Para você, qual é a maior dificuldade para tornar a sala de aula em um lugar como espaço 

para expansão intercultural? 

 

14. Você acredita que a competência intercultural possa contribuir para a construção da 

identidade tanto do professor quanto do aluno de língua inglesa? 

 

 


