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Resumo 

 

Este texto analisa as representações do Rio de Janeiro e dos cariocas 

configuradas em textos de três materiais didáticos de português para 

estrangeiros editados na Argentina, Paraguai e Brasil. Para tal, baseia-se em 

pressupostos da Teoria das Representações Sociais, criada por Moscovici e 

retomada por Jodelet. Recorre ainda a estudos de Marcuschi e Júdice sobre 

gêneros textuais e componentes verbais e não verbais. Após o levantamento e 

análise dessas representações, verificou-se que o Rio de Janeiro, nas obras 

examinadas, ainda é mostrado de forma estereotipada como espaço com 

natureza exuberante, belas praias e manifestações culturais locais. O carioca é 

destacado por sua descontração e informalidade. Observou-se também que 

representações de outras identidades brasileiras já se inscrevem nos materiais 

pesquisados, o que demonstra a percepção da diversidade brasileira pelos 

autores. O estado de São Paulo ocupa o lugar de destaque entre essas 

representações de outros pontos do país, dividindo espaço com o Rio de 

Janeiro.  

 

Palavras-chave: Português para estrangeiros; Livro didático de PLE; 

Representações do Rio de Janeiro e dos cariocas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

 

Ce mémoire analyse les représentations de Rio de Janeiro et des cariocas, 

façonnées dans des textes publiés à l’intérieur de trois matériels didactiques de 

portugais pour les étrangers, édités en Argentine, au Paraguay et au Brésil. 

Pour ce faire, on a pris comme base théorique les présupposés de la Théorie 

des Représentations Sociales, créée par Moscovici et reprise par Jodelet. En 

plus, on tient compte des études de  Marcuschi et Júdice sur les genres 

textuels et les composants verbaux et non verbaux. Après l’enquête et l’analyse 

de ces représentations, on a vérifié dans les oeuvres étudiées que Rio de 

Janeiro est encore montré d’une forme stéréotypée comme un espace ayant 

une nature exubérante, de belles plages et  des manifestations culturelles 

locales. Le carioca se fait remarquer par sa décontraction et son informalité. On 

a observé aussi que des représentations d’autres identités brésiliennes 

s’inscrivent déjà dans le corpus analysé, ce qui démontre la perception de la 

diversité brésilienne par les auteurs. L’état de São Paulo occupe une place 

privilégiée au sein des représentations d’autres endroits du pays, et il partage 

son espace avec Rio de Janeiro.  

 

Mots-clés: Portugais pour les étrangers; Livre didactique de PLE; 

Représentations de Rio de Janeiro et des cariocas 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atenção voltada para a língua e para a cultura do Brasil vem 

aumentando consideravelmente desde a virada do século XX para o XXI. Há 

algumas décadas, a música, a arquitetura, o cinema, a literatura, as artes 

plásticas, enfim, uma série de expressões culturais brasileiras tem exercido 

atração no imaginário de pessoas em diversos países do mundo. No entanto, o 

fator relevante para o significativo aumento de interesse em nosso português 

nos últimos anos foi devido às dinâmicas econômicas e políticas dos governos 

desse período e também à grande visibilidade que o Brasil obteve por sediar 

eventos de interesse mundial, o que levou um número maior de pessoas não 

falantes de português a desejar conhecer o país e a adquirir competências 

comunicativas nesse idioma, especialmente em sua variante brasileira. 

Desde os anos 90, a Universidade Federal Fluminense (UFF) vem 

oferecendo regularmente cursos de Português para Estrangeiros com turmas 

quase sempre multiculturais para as quais a sala de aula funciona como um 

lugar propiciador de interação. Nesse ambiente, é possível perceber as  

representações1 predominantes que direcionam o olhar do visitante estrangeiro 

em relação ao Brasil. 

 Foi a partir de um estágio orientado que realizei no Programa Português 

para Estrangeiros desta universidade, entre 2010 e 2012, que comecei a me 

interessar pelo estudo das representações sociais na área da Linguagem. 

                                                             
1 O conceito de representação aqui utilizado baseia-se na concepção de Denise Jodelet (2001, p.8) 
segundo a qual “a representação social é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e 
compartilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a 
um conjunto social.” 
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Depois, já como professora de língua e cultura do Brasil para 

estrangeiros, o contato com aprendizes latino-americanos e africanos do 

Programa Estudante Convênio-Graduação PEC-G (MRE/MEC), proporcionou-

me a oportunidade de não só observar as semelhanças e diferenças entre a 

cultura brasileira e as culturas de origem desses estudantes, bem como de 

perceber as representações que traziam ou que elaboravam do Brasil e de sua 

gente. Constatamos que vários de nossos estudantes estrangeiros tinham 

alguma informação sobre o país por terem tido contato com aspectos 

relacionados à cultura do Rio de Janeiro (samba, carnaval e futebol), 

frequentemente destacados pela mídia e apresentados, de forma muito 

abrangente, como característicos de todo o país.  

O olhar estrangeiro, muitas vezes, não leva em conta que o país possui 

dimensões geográficas continentais e, consequentemente, diferenças 

regionais, decorrentes das diversas dinâmicas de colonização desenvolvidas 

no território nacional 2. Apesar de o país apresentar uma base cultural que 

agrega todas as subculturas, essa diversidade permite que culturalmente não 

nos sintamos um Brasil, mas sim diversos Brasis. Por exemplo, em seu livro O 

povo brasileiro, o educador e antropólogo Darcy Ribeiro divide o país em 

núcleos por ele chamados de ilhas-Brasil. Representam as cinco principais 

variantes ou subculturas regionais: Brasil crioulo, Brasil caboclo, Brasil 

sertanejo, Brasil caipira e Brasis sulinos. Essas são formações de identidades 

bem marcadas em nosso país, mas que não se tornaram tão visíveis quanto a 

do Rio de Janeiro, considerado por esse autor como um dos núcleos 

embrionários originais.  

                                                             
2 Para ampliar leitura sobre nossa história e raízes ver Freyre (2013) e Holanda (1995)  
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 É notório que uma das identidades mais relevantes do Brasil no 

imaginário internacional é a do carioca. O samba, o Maracanã, a orla das 

praias, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, os Arcos da Lapa, a boemia e a 

malandragem são alguns dos traços comumente associados a essa expressão 

de brasilidade. Enquanto produto cultural, a identidade carioca serve, muitas 

vezes, de imagem de exportação do país, sobrepondo-se às outras matrizes. 

A Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, sempre foi apresentada 

como o cartão postal do Brasil. Essa foi uma construção elaborada pela mídia 

para associar a imagem do país à sofisticação e à beleza dessa região. Entre 

os livros de ensino de português para estrangeiros usados no exterior, 

encontram-se muitos que fazem essa associação e mostram um país formado 

de mar, de sol, de gente feliz e saudável, apagando, assim, o lado sombrio das 

desigualdades sociais. Sanson (2011), em sua pesquisa sobre materiais 

didáticos de português para estrangeiros usados na França, percebeu, por 

exemplo, que um dos livros analisados rotulava como mapa da cidade do Rio 

de Janeiro um mapa que mostrava apenas alguns bairros do centro e da Zona 

Sul da cidade.   

O manuseio de diferentes livros didáticos, as leituras sobre ensino de 

língua e cultura do Brasil a falantes de outras línguas e o contato com os 

aprendizes estrangeiros da UFF despertaram em mim o desejo de estudar 

especialmente as representações do Rio de Janeiro e de seus habitantes e de 

observar que tipo de insumo era fornecido para sua construção por textos de 

materiais didáticos de Português para Estrangeiros utilizados em imersão e em 

não imersão.  
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 Sabendo que pesquisas sobre ensino da língua e da cultura do Brasil a 

estrangeiros são bem-vindas por ser a área relativamente recente em nosso 

país, julguei ainda que o estudo poderia contribuir para tornar mais conscientes 

professores e autores que atuam na área de Português do Brasil para 

Estrangeiros em sua prática de seleção e elaboração de materiais de ensino, 

no Brasil e no exterior. 

Nos dias de hoje, o livro didático de língua estrangeira, com a mudança 

do paradigma metodológico e o advento das abordagens comunicativas e dos 

textos autênticos, incorporou elementos informativos pertinentes à atualidade 

como os textos jornalísticos e, por isso, passou a refletir o tempo e o contexto 

social a ele contemporâneos. Tornou-se, portanto, um excelente espaço de 

observação e reflexão sobre dos usos da língua, as ideologias circulantes e os 

costumes sociais em vigor no período de sua produção e circulação. Nesses 

manuais, estão representadas, de forma estereotipada ou não, as nossas 

formas de ser e de interpretar o mundo.  

Ciente da grande demanda pelo aprendizado da língua e da cultura do 

Brasil por estrangeiros não só em nosso país (em especial no Rio de Janeiro), 

mas também em países do Mercosul (como Argentina e Paraguai) decidi 

pesquisar as representações do Rio de Janeiro e, de sua gente em materiais 

didáticos editados e utilizados no Brasil e nesses países vizinhos, ambos com 

longa tradição no ensino da língua e da cultura do Brasil, estando entre os 

primeiros a sediar os Centros de Estudos Brasileiros (Diniz, 2012, p. 443) 

criados na década de 1940 pelo governo brasileiro e a aplicar o exame de 

proficiência em Português do Brasil, o Celpe-Bras.  
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 Pelo exposto, resolvi, então, pesquisar como se dá, na atualidade, a 

representação da cidade do Rio de Janeiro e de seus habitantes em textos 

verbais e não verbais de três materiais didáticos de Português do Brasil para 

Estrangeiros, editados no Brasil, na Argentina e no Paraguai. O primeiro, 

Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa, de Adriana Almeida e 

Cibele Barbosa, publicado em Buenos Aires, em 2010; o segundo, Viajando ao 

Brasil: curso de português para estrangeiros, de Sueli Sirlei Behne de 

Guerrero, publicado em Assunção, em 2011; e o terceiro, Novo Avenida Brasil, 

de Emma Eberlein O. F. Lima, Lutz Rohrmann, Tokiko Ishihara, Samira Abirad 

Iunes e Cristián Gonzáles Bergweiler, publicado em São Paulo, em 2010.  

            A abordagem utilizada nesta pesquisa foi a qualitativa, que considerei 

mais adequada ao estudo em questão.   

             Para o estudo das representações sociais nos textos dos materiais 

selecionados, recorri a pressupostos da Teoria das Representações Sociais,  

tendo como base os estudos feitos por Jodelet (2001), entendendo 

representação como uma forma válida de conhecimento, criada e 

compartilhada socialmente e orientada para agir no mundo. Recorri também a 

estudos sobre estereótipos, como os de Zarate (1995, 1998), Tajfel (1972),   

Bennet (1998) e Amossy e Pierrot (2011); sobre materiais didáticos, como os 

de Tomlinson e Masuhara (2005); sobre textos verbais e não verbais, como os 

de Marcuschi (2008) e Júdice (2005; 2012).  

             Nosso objetivo geral foi analisar as representações contemporâneas do 

Rio de Janeiro e dos cariocas em textos de três materiais didáticos editados de 

Português para Estrangeiros editados no século XXI no Brasil, na Argentina e 

no Paraguai. 
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 Indagamo-nos como seriam representados o Rio de Janeiro e seus 

habitantes, na contemporaneidade, em materiais didáticos editados e utilizados 

no Brasil e no exterior. Suas representações seriam estereotipadas? Essas 

representações apresentariam facetas diferentes em obras de autores em 

atividade aqui e no exterior? As representações do Rio de Janeiro e dos 

cariocas extrapolariam os limites locais e se estenderiam a uma esfera mais 

ampla – aquela do Brasil e dos brasileiros?   

           O texto desta dissertação se organiza da seguinte forma:  

 No capítulo 2, são enfocadas as noções de representações sociais e 

estereótipos, necessárias para a fundamentação desta pesquisa.   

           No capítulo 3, abordamos a questão dos materiais didáticos de língua 

estrangeira (LE) e seu papel na construção e desconstrução de estereótipos 

sobre línguas e culturas. 

           No capítulo 4, apresentamos a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

           No capítulo 5, focalizamos os três materiais selecionados, analisando, 

em seus textos verbais e não verbais, as representações do Rio de Janeiro e 

de sua gente, em contraponto com aquelas de outros espaços brasileiros.  

 No capítulo 6, confrontamos os resultados da análise dos três livros 

didáticos examinados e, no capítulo 7 apresentamos nossas considerações 

finais acerca da pesquisa desenvolvida.  

Após as Referências, foram incluídos Anexos como um auxílio ao leitor 

para que ele possa acompanhar a análise de aspectos que foram destacados 

dos textos verbais e não verbais dos livros didáticos examinados.    
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2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E ESTEREÓTIPOS 

 

Este capítulo focaliza as noções de representações sociais e 

estereótipos, fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

2.1. Representações Sociais 

 

Foram as representações coletivas de Durkheim, no final do século XIX, 

na área das Ciências Sociais, que serviram como conceito base para as 

reflexões de Moscovici, que, em 1961, teve o mérito de criar a Teoria das 

Representações Sociais, enfocando uma modalidade específica de saber 

coletivo. A partir de seus estudos, constatou-se a influência das representações 

na formação do conhecimento do cotidiano,  

 
(...) com as representações coletivas cedendo lugar às 
representações sociais. Vê-se facilmente o porquê. De um 
lado, era preciso considerar uma certa diversidade de origem, 
tanto nos indivíduos quanto nos grupos. De outro, era 
necessário deslocar a ênfase sobre a comunicação que 
permite aos sentimentos e aos indivíduos convergirem; de 
modo que algo individual pode tornar-se social ou vice-versa. 
(MOSCOVICI, 2001, p.62)  
 

A Teoria das Representações Sociais foi, posteriormente, estudada e 

divulgada por Jodelet (2001). Os conhecimentos dessa pesquisadora  

contribuíram para o estudo das representações de identidade e dos processos 

de  estereotipia nos livros didáticos de português para estrangeiros examinados 

em nossa pesquisa. 

Dada a sua importância, as representações sociais tornaram-se, 

também, objeto de pesquisa de outros ramos das Ciências Humanas, como a 
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linguística, as neurociências, a psicologia social cognitiva e a psicologia social 

do desenvolvimento, que produziram conhecimentos bastante inovadores 

sobre este fenômeno3. Jodelet (2001, p.27) entende essa pluralidade de 

abordagens do conceito de representação como “territórios mais ou menos 

autônomos”, mas que mantêm uma base comum: a percepção da 

representação social como um saber que tem “um objetivo prático e que 

concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 

(JODELET, 2001, p. 8).  

Embora designadas como um saber orientado para agir e se relacionar 

com o mundo, as representações são fenômenos complexos que se constroem 

a partir das comunicações e da experiência diária. 

 
Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o 
mundo à nossa volta. Além de nos ajustar a ele, precisamos 
saber como nos comportar, dominá-lo física ou 
intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se 
apresentam: é por isso que criamos representações.  
..................................................................................................... 
 
Eis por que as representações são sociais e tão importantes 
na vida cotidiana. Elas nos guiam no modo de nomear e definir 
conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no 
modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, 
eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva. 
(JODELET, 2001, p.17) 

 

As fontes de informações que servem de base para a construção das 

representações são, principalmente, os meios de comunicação de massa que 

interpretam e divulgam os saberes científicos ou ingênuos. Formam-se, assim, 

as opiniões, as crenças, os valores e as ideologias que circulam na vida social 

e organizam-se como um conhecimento particular que, coletivamente 

construído, influi no comportamento das pessoas e na comunicação entre elas. 

                                                             
3 Ver Oliveira e Campos (2005), que tratam da Teoria das Representações Sociais como uma teoria sem 
fronteiras.  
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Por isso, esse conceito permite que melhor se compreenda o indivíduo e os 

grupos ao analisar-se a maneira como eles próprios se representam, e como 

representam os outros e o mundo. 

Como é um conhecimento direcionado para produzir efeitos sociais, em 

uma representação social, o sujeito apresenta-se investido em seu papel de 

agente social e cultural. As representações que esse agente produz refletem as 

normas instituídas que regulam a sua posição social, bem como as ideologias 

que lhe servem de base. Nesta atividade cognitiva, o sujeito não pode, 

portanto, ser considerado passivo.  

 
Como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos 
indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as 
interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas 
e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 
comunicação social, que a ela estão ligadas. (...) Desse ponto 
de vista, as representações sociais são abordadas 
concomitantemente como produto e processo de uma 
atividade de apropriação da realidade. Isto quer dizer que nos 
interessamos por uma modalidade de pensamento, sob seu 
aspecto constituinte – os processos – e constituído – os 
produtos ou conteúdos – modalidade de pensamento cuja 
especificidade vem de seu caráter social. (JODELET, 2001, 
p.22) 

 

Como afirma Jodelet, a representação é ao mesmo tempo produto e 

processo de uma construção mental. Como produto, apresenta-se sob a forma 

de discurso sobre a realidade; como processo pode ser entendida como uma 

estratégia constantemente utilizada pelo sujeito para apoderar-se de um objeto 

novo, que não está na sua grade de categorização. Por isso, Zarate (1995, 

p.19) entende a representação como uma “operação de classificação, 

pertencente a um processo interpretativo”. Representar é um ato de 

pensamento, através do qual um sujeito estabelece com um objeto uma 

relação de interpretação e simbolização. Trata-se de interpretar, transformar  o 
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objeto que não é familiar, e não de reproduzi-lo, o que já evidencia que não é 

uma relação direta com a realidade. O objetivo da representação é transformar 

em familiar algo que não o é. Geralmente, o objeto é alguma coisa que chama 

a atenção da sociedade, que, por seu turno, procura meios de entendê-la e 

absorvê-la. Podemos citar como exemplos de objetos “socialmente valorizados” 

a loucura, a AIDS, determinadas tecnologias ou ramos da ciência.  

As novas noções são integradas ao conjunto das já existentes e se 

colocam a serviço dos interesses ou necessidades do coletivo. 

Como a representação é uma reconstrução do objeto (fato, coisa ou  

indivíduo) feita pelo sujeito, este pode enriquecê-lo ou empobrecê-lo, logo, não 

é uma atividade neutra. Deste processo, o sujeito participa levando a sua 

bagagem, da qual fazem parte crenças, valores, ideologias etc. Essa base 

cultural comum a um grupo é que marca a presença do social nas 

representações. Por isso, pode-se dizer que elas contribuem para reforçar os 

vínculos e a identidade social, Este conceito permite que grupos se 

reconheçam, já que compartilham de “uma visão consensual da realidade” 

(JODELET, 2001, p.21). 

Entretanto, a ação de uma representação social pode também abranger 

comunidades exteriores à sociedade que as formou, classificando o outro com 

os padrões referenciais que foram construídos internamente. Exemplo disso 

são os estereótipos. 
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2.2. Estereótipos 

 

O fenômeno da estereotipia vem sendo abordado por diversas 

disciplinas, logo, diferentes perspectivas direcionam o seu estudo.  

Tajfel (1972), por exemplo, analisa a relação entre os processos de 

categorização social e a formação de estereótipos. Considera a categorização 

como uma ferramenta de segmentação, classificação e ordenação do ambiente 

físico e social e acredita que um sujeito social, para conhecer o mundo, 

categoriza e compara seu entorno.   

Para o autor (1972, p. 292), “l’identité social d’un individu est lié à la 

connaissance de son appartenance à certains groupes sociaux et à la 

signification émotionnelle et évaluative qui résulte de cette appartenance” 4.  

Com isso, se define e define as outras pessoas e objetos, pensamentos e 

situações são inseridos em categorias, levando em conta o seu lugar em um 

sistema hierarquizado de categorias sociais. Existem categorias que são 

básicas nas quais inserimos as pessoas assim que as vemos: idade, sexo e 

etnia. Achar que um indivíduo pertence a uma categoria é deduzir que ele 

apresenta as características próprias daquela categoria.  

O processo de categorização pode influenciar as atitudes e 

comportamentos dos grupos sociais, pois agirmos de acordo com o que 

conhecemos altera a percepção que temos dos indivíduos. Pertencer ao 

mesmo grupo é compartilhar da mesma identidade social o que estimula afetos 

e posturas em relação a si mesmo e a seu grupo de pertencimento. Assim, 

forma-se a noção do grupo do “nós” e do grupo do “eles”. De acordo com a 

                                                             
4 “...a identidade social de um indivíduo está ligada ao conhecimento de seu pertencimento a 

certos grupos sociais e à significação emocional e avaliativa que resulta desse 
pertencimento”[traduzido pela autora]  
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teoria desse autor, os estereótipos podem surgir com a tendência à 

desvalorização dos membros dos outros grupos. 

Já Zarate (1998, p.19) considera os estereótipos como um “caso 

particular de representação”. Para a pesquisadora, o estereótipo seria uma 

atividade de seleção e recorte de informações, seguida de construções 

generalizadas que se organizam em um molde estável. Devido a essa 

esquematização, os estereótipos proporcionam um conhecimento superficial e 

simplificado, daí o seu caráter reducionista: um fenômeno que ignora as 

diferenças e transforma as complexidades de uma realidade em uma mera 

imagem uniforme. Vale ainda enfatizar que a cristalização dessa imagem, 

geralmente depreciativa, absorve tamanha força que é difícil de ser mudada. 

Amossy e Pierrot (2011), que também abordam a questão das 

representações sociais e dos estereótipos, destacam que as representações 

designam um universo de opiniões e que o estereótipo é a cristalização de um 

elemento, servindo apenas como um indicador. Segundo essas autoras, ele 

também é um termo impregnado de conotações negativas, o que não ocorre 

em relação à representação. 

Dans une perspective qui s’interesse à l’imaginaire social, à la 
logique des représentations collectives à travers lesquelles um 
groupe perçoit et interprète le monde, le terme de 
représentation sociale a sans doute sur celui de stéréotype 
l’avantage de ne pas être chargé de connotations négatives. 
(AMOSSY; PIERROT, 2011, p. 53)5 
 

Os estereótipos são essas imagens cristalizadas e compartilhadas por 

um grupo social para delinear elementos de outro grupo social. Há uma 

tendência a dar ênfase ao que é diferente, partindo para a defesa de uma 

                                                             
5 Em uma perspectiva que se interessa pelo imaginário social, pela lógica das representações 

coletivas através das quais um grupo percebe e interpreta o mundo, o termo da representação 
social tem, sem dúvidas, em relação a esse do estereótipo, a vantagem de não ser carregado 
de conotações negativas [traduzido pela autora]. 
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identidade própria. Mas nem sempre a identidade do outro será trabalhada de 

forma negativa, e, nesse caso, tem-se uma forma positiva de estereotipização.  

Bennett (1998) corrobora a visão de que os estereótipos podem, até 

certo ponto, auxiliar na comunicação intercultural, na medida em que o 

observador respeitar as características pré-determinadas e compartilhadas pelo 

grupo em questão. 

The characteristics that are assumedly shared by members of 
the group may be respected by the observer, in which case it is 
a positive stereotype. In the more likely case that the 
characteristics are disrespected, it is a negative stereotype. 
Stereotypes of both kinds are problematic in intercultural 
communication for several obvious reasons. One is that they 
may give us a false sense of understanding our communication 
partners. Whether the stereotype is positive or negative, it is 
usually only partially correct. Additionally, stereotypes may 
become self-fulfilling prophecies, where we observe others in 
selective ways that confirm our prejudice.6 (BENNETT, 1998, p. 
6) 
 

Esse mesmo autor destaca também o aspecto negativo do estereótipo, 

quando as diferenças não são respeitadas e passam a se tornar preconceitos 

contra determinado grupo cultural, prejudicando a comunicação e tornando as 

características estereotipadas reais para o observador.  

             Os estereótipos podem estar relacionados à religião, à nacionalidade, 

ao gênero, à naturalidade, enfim, a qualquer associação cultural que possa 

exprimir a diferença. 

             Há muitos anos que diferentes estereótipos aparecem ligados à 

imagem da cidade do Rio de Janeiro e de seus habitantes. Por causa do seu 

                                                             
6 As características que são assumidamente compartilhadas por membros do grupo podem ser 
respeitadas pelo observador, sendo, nesse caso, um estereótipo positivo. No caso mais 
provável de que as características sejam desrespeitadas, passam a ser um estereótipo 
negativo. Ambos os tipos de estereótipo são problemáticos na comunicação intercultural por 
diversas razões óbvias. Uma dessas razões, é que eles podem nos dar a falsa sensação de 
compreender os nossos interlocutores. Quer seja positivo ou negativo, o estereótipo é 
geralmente parcialmente correto. Além disso, os estereótipos podem se tornar profecias auto-
realizáveis, fazendo com que observemos o outro de forma seletiva, confirmando nossos 
preconceitos. [traduzido pela autora] 
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gosto pelo lazer, por sua atração pelo sol e pela praia e por sua informalidade, 

o carioca é representado como malandro, o que não gosta de trabalhar. Essa 

atitude folgazã está relacionada ao espaço que habita, o Rio de Janeiro, cidade 

cercada de belezas e de praias, com áreas de lazer a céu aberto, calor, samba 

e muitos bares. O estereótipo do malandro é bem antigo e surgiu na primeira 

metade do século XX. No início, retratava um personagem dos guetos cariocas, 

boêmio que vivia de pequenos golpes. Nas imagens, era representado usando 

camisa listrada, terno branco, chapéu panamá e sapatos bicolores. De 

conversa leve e inteligente, o malandro sempre conseguia o que queria, tendo 

sido sua esperteza registrada em várias letras de samba: “ Malandro é 

malandro e mané é mané” , já cantava Bezerra da Silva.  

             O estereótipo do malandro carioca está também na figura do 

personagem Zé Carioca, criado por um olhar estrangeiro, o de Walt Disney. 

Trata-se de um estereótipo negativo do carioca e do brasileiro: um papagaio 

malandro, egoísta, sem escrúpulos e mulherengo, que não podia ouvir ou falar 

a palavra trabalho sem dar um resmungo de desgosto. 

Os tempos passam e novos estereótipos do país e da cidade do Rio de 

Janeiro vão se formando. No caso da cidade, um verdadeiro caleidoscópio 

humano, há vários estereótipos ligados à praia, ao carnaval e ao futebol: o 

surfista parafinado, as mulheres de corpos perfeitos, o berço do samba, o 

futebol arte etc. Ortiz (2006), ressalta  a sexualização do corpo da carioca. 

Essa personagem faz parte do imaginário do estrangeiro e do brasileiro há 

algum tempo: 

Já naquela época [anos 60], apesar de ainda não vivermos a 
atual ditadura da juventude e perfeição, o corpo da mulher 
carioca era o ícone de beleza e sensualidade feminina no 
Brasil. (Goldenberg, 2010, p. 40) 
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A autora destaca esse tipo de referência à mulher carioca, e acredita 

que essa imagem tenha sido exemplificada através da Leila Diniz, que 

encarnava o “espírito da cidade do Rio de Janeiro: solar, informal, 

descontraído, livre, irreverente, alegre, festivo, flexível, hedonista” (2010, p. 41). 

Por isso, para ser carioca não é necessário ser nativo. A “carioquice” pode ser 

um estado de espírito ou um estilo de vida. 

Outro traço que costuma estar presente nas representações do carioca 

é a informalidade, que pode ser observada, por exemplo, na fala, na forma de 

vestir e nos comportamentos do cotidiano dos habitantes da cidade. Goslin 

(2000, p.19), no livro How to be a carioca, relaciona a informalidade ao 

“jeitinho”, um modo e contornar situações formais, levando-as para a 

informalidade e estabelecendo uma intimidade, que abriria a possibilidade de 

concessões em determinada situação.    

Outras peculiaridades comumente apontadas nos cariocas são a 

sociabilidade, a hospitalidade e a solidariedade, que, na verdade, não são 

relacionadas exclusivamente aos habitantes do Rio de Janeiro, inscrevendo-se 

em uma esfera mais ampla, aquela das características geralmente atribuídas 

aos brasileiros como um todo.      

Representações e estereótipos relativos a diferentes culturas circulam 

em textos de variados gêneros que as configuram a partir de perspectivas 

internas ou externas, ou seja, no seu próprio olhar ou no olhar do outro. Os 

textos que figuram em materiais didáticos de língua estrangeira, entre eles os 

de PBE, elaborados no contexto de origem da língua e da cultura-alvo ou no 

exterior, são um bom exemplo disso e certamente interferem no processo de  
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construção pelo aprendiz estrangeiro de suas próprias representações da 

língua e da cultura-alvo.    

Tomlinson e Masuhara (2005, p. 4) acreditam que o aprendizado de 

línguas e culturas estrangeiras, entre outros aspectos, implica, por parte do 

aluno, a construção de representações mentais acerca das mesmas. As 

representações e estereótipos veiculados pelos textos de materiais didáticos 

usados para o ensino da língua e da cultura do Brasil, elaborados em nosso 

país ou no exterior, constituem, portanto, importantes instrumentos para o 

aprendiz realizar essa construção e são merecedoras de estudos.    
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3. MATERIAIS DIDÁTICOS: TEXTOS E CONTEXTOS 

 

Neste capítulo, abordaremos os materiais didáticos e sua importância 

como ferramenta no aprendizado formal e informal de língua estrangeira. Em 

um segundo momento, trataremos da questão da utilização de textos verbais, 

não verbais e multimodais de gêneros variados nos livros didáticos de 

português para estrangeiros e sua importância para a construção de 

representações da cultura vinculada à língua-alvo.   

A publicação de materiais didáticos para o ensino do português do Brasil 

como língua estrangeira (PBE) tem crescido expressivamente desde o início 

deste século, no Brasil e no exterior, tentando atender aos estrangeiros, que 

progressivamente vêm se interessando pelo aprendizado da língua e da cultura 

do Brasil. 

Em qualquer área do ensino formal, percebemos que o livro didático é 

uma ferramenta amplamente utilizada para o desenvolvimento das aulas. 

Normalmente, esse recurso oferece uma estrutura e um planejamento de 

ensino a partir da proposta pedagógica expressa (ou silente) por seus autores. 

Uma de suas grandes vantagens é a praticidade para o professor, que tem em 

mãos um material de suporte, a partir do qual pode desenvolver suas aulas. 

Como afirma Robert O´Neill citado por Morita (1998 p.60), ao listar as 

qualidades do livro didático: 

 

 Vários materiais, embora sendo especificamente feitos 
para um determinado grupo, são adequados para as 
necessidades de vários outros grupos. 

 Os livros permitem aos aprendizes rever o que foi visto 
e antever o que vai ser dado. 
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 Os livros têm uma boa apresentação. Para que o 
professor pudesse apresentar um material de boa 
qualidade, teria que gastar muito, além de despender 
um tempo considerável. 

 Os livros didáticos permitem que o professor faça 
adaptações e improvise enquanto está ensinando.  

 

Através dessa ilustração observa-se a importância atribuída ao material 

didático (MD), tanto socialmente quanto como um instrumento em sala de aula 

para o ensino da língua-alvo. O MD pode ser usado pelo professor de 

diferentes maneiras, dependendo do grupo de aprendizes, das atividades 

propostas e dos objetivos. Além de levar em consideração o efeito que o livro 

didático provoca no aluno. Tomlinson e Masuhara (2005, p.1) vão ressaltar 

questões pertinentes ao uso desses materiais: 

 

 a atração que os materiais exercem nos alunos (os 
materiais são interessantes?); 

 a validade dos materiais (vale a pena ensinar o que o 
material está propondo?); 

 a capacidade que os materiais têm de motivar os alunos 
(estimular os alunos a querer dedicar tempo e energia a 
esses materiais); 

 o valor de aprendizado potencial que os materiais 
oferecem; 

 a assistência dada aos professores em termos de 
preparação, apresentação e avaliação; 

 a flexibilidade dos materiais (até que ponto é fácil para o 
professor adaptar os materiais para atender a um contexto 
particular?).  

 
 

Todas essas questões estão implicadas na escolha do material a ser 

usado, pois os alunos que pretendem aprender uma segunda língua se 

interessam por aquilo que eles precisam ou querem aprender, ademais, esse 

tipo de material deve ajudar o aluno na associação do aprendizado com a vida 

real e deveria despertar emoções e não neutralidade, tanto no aprendiz quanto 

no professor.  
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Para esse aprendizado ter êxito é importante considerar o uso de uma 

língua como uma atividade histórico-social de interação entre seres humanos. 

Sendo assim, podemos concluir que sua aquisição não está relacionada 

apenas ao conhecimento dos blocos de normas gramaticais aplicáveis ao seu 

uso escrito de prestígio: 

 

(...) sabemos que as línguas são fenômenos históricos que 
vieram se constituindo ao longo do tempo pela ação de muitas 
gerações. Trata-se de uma produção coletiva, social, não 
obstante determinada por uma condição genética 
característica da espécie humana. Pode-se, pois, dizer que a 
condição de possibilidade da língua é um dado natural, uma 

inscrição biológica potencial da espécie humana, mas o seu 
desenvolvimento e suas propriedades de uso são fato culturais 
e profundamente inseridos na experiência cotidiana. Os 
discursos não são fenômenos naturais e sim eventos sociais 
coletivamente produzidos e situados historicamente. 
(MARCUSCHI, 2008, p. 50) 

 

 Na verdade, como demonstra Marcuschi, a língua possui uma maior 

abrangência, pois implica também uma dimensão discursiva, ligada às 

condições de sua utilização em textos de variados gêneros. Portanto, ensinar 

uma língua estrangeira é oferecer ao aprendiz acesso e meios para que ele 

compreenda e elabore textos em diversos contextos de comunicação e 

construa suas representações da cultura articulada à língua-alvo.   

Neste sentido, tanto os materiais didáticos tradicionais quanto os mais 

recentes e inovadores projetam em sua composição determinados usos da 

língua-alvo que consideram significativos. Como dito anteriormente, esses usos 

estão ligados aos contextos discursivos considerados relevantes e 

significativos pelos autores dos livros didáticos e suas editoras. Isso é feito a 

partir da projeção de determinada identidade dos falantes nativos de uma 
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língua, que é cristalizada nas situações de comunicação encontradas nos livros 

para o desenvolvimento de atividades de ensino. 

A confirmação dessa identidade dos nativos de determinada língua-alvo 

(LA) pode ser depreendida dos textos inscritos em determinado material de 

língua estrangeira (LE), observado em seu tempo e espaço.  

De acordo com Correia (2000, p.12), o livro didático (LD) é um “portador 

de conteúdos reveladores de representações e valores predominantes num 

certo período de uma sociedade”.  

Esses conteúdos reveladores de representações predominantes em 

determinado tempo, em diferentes espaços e óticas, merecem atuação de 

autores de LD e de professores de LE, pois contribuem importantemente para 

que o aprendiz construa suas próprias representações da cultura e da língua – 

alvo.  

Atualmente, dispomos de um extenso arsenal de materiais didáticos 

para o ensino de línguas, sejam eles impressos ou eletrônicos. Esses 

materiais, por sua vez, são compostos por textos autênticos e não autênticos 

dos mais diferentes gêneros textuais7. Marcuschi (2008, p. 154) ressalta que:  

 
Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma 
forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente 
objetivos específicos em situações particulares. (...) o que 
permite dizer que os gêneros textuais operam, em certos 
contextos, como forma de legitimação discursiva, já que se 
situam numa relação sócio-histórica com fontes de produção 
que lhes dão sustentação além da justificativa individual.  

 

Pode-se, portanto, perceber como os gêneros textuais são essenciais 

para o uso da língua. Sua escolha e o modo como são trabalhados podem 

                                                             
7 Consideramos, com base em Marcuschi, gêneros textuais como “textos materializados em situações 
comunicativas recorrentes” (2008, p.155). 
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afetar diretamente a aprendizagem do aluno de língua estrangeira, assim como 

a formação, por ele, das representações da língua alvo.  

No MD de LE, os textos verbais são predominantes, pois integram a 

base linguística para a construção de sentido na língua alvo. A escolha desses 

textos e sua reunião em LD vai interferir diretamente no aprendizado do aluno. 

Consideramos como textos não verbais todos aqueles que são 

compostos apenas por imagens. Por exemplo, as fotografias, os quadros e os 

cartuns se inscrevem nessa categoria. Esse tipo de texto costuma proporcionar 

maior abertura para a leitura e compreensão que o texto verbal, por isso se 

constituindo em um importante instrumento no ensino de língua estrangeira. 

Possibilitando múltiplas leituras, serve como elemento provocador tanto para 

produção oral quanto para produção escrita. Júdice (2005, p. 37) aponta as 

potencialidades de gerar novas leituras que um texto fotográfico pode ter em 

uma aula de PLE: 

 
A imagem fotográfica constitui um importante recurso para o 
ensino de língua e cultura para estrangeiros, pois pode captar 
flagrantes significativos da cultura-alvo (que muitas palavras 
escritas não traduziriam!), trazê-los ao aprendiz, fazê-lo refletir 
sobre eles e levá-lo a dizer – na língua-meta – a nova 
realidade com que se depara, em contraponto com a sua, 
nela(s) (re)posicionando-se.  

 
 

Como a autora coloca, as imagens possuem “fisionomia e textura” 

próprias, estando abertas a variadas leituras que o aprendiz irá construir a 

partir da associação, recorte e adição de elementos particulares da imagem, 

elegendo alguns em detrimento de outros.  

Esse processo é relevante para o ensino de língua estrangeira, pois, 

além de o aluno recorrer à sua bagagem cultural e ensinamentos anteriores, 

utiliza a língua - alvo para realizar as associações e leituras. Sendo assim, o 
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uso de textos não verbais em sala de aula possibilita uma forma de aquisição 

de conhecimento diferenciada e instigante, quando selecionados com critérios 

adequados para atender o conteúdo que está sendo abordado e sua relevância 

social.  

Em se tratando de textos não verbais aplicados ao ensino de PLE, um 

estudo realizado por Júdice (2005, p.35) aponta a tentativa dos livros didáticos, 

desde a década de 80, de trabalhar com textos autênticos verbais e não 

verbais, todavia esses materiais não revelavam nas atividades propostas uma 

“consciência ampla de suas potencialidades e dos parâmetros que deviam 

orientar sua seleção e abordagem”.  

A observação anterior continua pertinente, pois apesar da inclusão 

crescente, a partir desse período, de textos autênticos em livros didáticos de 

português para estrangeiros, a autora considera que os textos verbais e, bem 

recentemente, os multimodais8 de variados gêneros têm recebido atenção 

muito maior dos autores que os textos exclusivamente não verbais (p.ex. 

fotografias e cartuns), minimizando-se o potencial da imagem, mesmo que 

estática nesse caso, para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e a 

construção de representações na língua-alvo.  

No Brasil, segundo Júdice (2012, p. 256-257), a elaboração de 

atividades de leitura/produção com a exploração das potencialidades de textos 

não verbais de gêneros diversificados restringiu-se a alguns centros de ensino, 

não se registrando significativamente em livros didáticos da área de PLE. O 

                                                             
8 Segundo Dias (2012, p. 302), textos multimodais são aqueles que incluem diferentes 

semioses, de maneira que o sentido é veiculado (ou comunicado) simultaneamente por meio 
de diferentes códigos.  
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que se observa na grande maioria dos livros didáticos da área é o uso de 

imagens com caráter apenas ilustrativo. 

Um autor de livro didático de língua estrangeira, ao elaborar e/ou 

selecionar textos da língua-alvo, com diferentes formas de composição, de 

variados gêneros, sobre distintos tópicos e, ao organizá-los e fazê-los circular 

em contextos de ensino aprendizagem do idioma em questão, oferece aos 

aprendizes recortes do mundo em que vigoram essa língua e cultura. E esses 

recortes encapsulados em textos de materiais didáticos podem se somar, se 

sobrepor ou mesmo substituir as representações previamente elaboradas pelos 

aprendizes sobre esse mesmo mundo.   

O autor, no conjunto de textos que reúne em seu material para levar a 

língua e cultura - alvo até o aprendiz representa e ressignifica o mundo em que 

elas se inscrevem, na sua própria perspectiva, perpassada pela ótica dos 

grupos sociais em que se insere e pelos quais circula. 

Se o autor é nativo da língua e cultura que pretende ensinar, é do interior 

de seu próprio contexto que projeta seu olhar ao representar o mundo em 

textos. Se não é nativo, ao fazer essa construção, seu olhar se projeta de fora 

para dentro.  

Observar atentamente em textos verbais, não verbais e multimodais de 

materiais didáticos de língua estrangeira a construção de representações sobre 

essa língua e a cultura a ela vinculada certamente pode contribuir para tornar 

mais conscientes autores, professores e aprendizes.   

Segundo Pereira e Gottheim (2013), o aperfeiçoamento dos materiais de 

ensino de língua estrangeira está articulado à formação de atitudes críticas por 

parte de quem os elabora e os utiliza.   
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, vamos abordar os objetivos da pesquisa, apresentar o 

corpus e os critérios para sua composição e análise, explicitar as bases 

teóricas em que se respalda a investigação e descrever a dinâmica de sua 

realização.   

A finalidade desse estudo, como já exposto anteriormente, é pesquisar 

as representações do Rio de Janeiro e dos cariocas em textos de materiais 

didáticos de português para estrangeiros contemporâneos, editados no Brasil e 

na Argentina e no Paraguai.   

Como objetivos específicos temos:   

a) Observar como seriam representados o Rio de Janeiro e seus habitantes em 

textos verbais e não verbais de materiais didáticos de Português para 

Estrangeiros elaborados, editados e utilizados no Brasil e no exterior. 

b) Confrontar as representações do Rio de Janeiro e dos cariocas com aquelas 

de outros espaços brasileiros e de seus habitantes, presentes na mesma obra, 

em cada material didático analisado.  

c) Buscar convergências e divergências entre as três obras analisadas relativas 

às representações do Rio de Janeiro e dos cariocas.  

d) Fazer a prospecção, nos três materiais didáticos, da presença de 

estereótipos relativos ao Rio e aos cariocas.  

e) Verificar se as representações identificadas do espaço do Rio de Janeiro e 

de seus habitantes extrapolam os limites locais e se estendem a uma esfera 

mais ampla – aquela do Brasil e dos brasileiros.  
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O corpus analisado foi composto por textos verbais e não verbais que 

integram as unidades/ lições de três livros didáticos publicados entre 2008 e 

2011 e amplamente utilizados, fora e dentro do Brasil, no ensino de português 

para estrangeiros com nível e perfil diversificados. Esses livros didáticos, 

denominados, a partir de agora, neste trabalho, como MD1, MD2 e MD3, 

respectivamente, são os seguintes:  

  Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa, de Adriana 

Almeida e Cibele N. Barbosa, publicado em Buenos Aires, pela LiBreAr, em 

2010. 

 Viajando ao Brasil: curso de português para estrangeiros, de Sueli 

Sirlei Behne de Guerrero, publicado em Assunção, pela ILPOR, em 2011. 

 Novo Avenida Brasil-1, de Emma Eberlein O. F. Lima, Lutz 

Rohrmann, Tokiko Ishihara, Samira Abirad Iunes  e Cristián Gonzáles 

Bergweiler, publicado em São Paulo, pela EPU, em 2008. 

Primeiramente, observamos, com base em estudos de Marcuschi 

(2008), Júdice ( 2005; 2012), Tomlinson e Masuhara (2005)  as características 

gerais de cada material didático analisado, em relação aos gêneros textuais 

utilizados, variedade linguística representada, situação de ensino visada,  

abordagem declarada na apresentação e ainda ao formato e à estrutura.   

Em cada livro, identificamos os textos verbais, autênticos e não 

autênticos, e os textos não verbais e multimodais - fotografias, desenhos, 

mapas, quadrinhos entre outros - que continham representações do espaço e 

da população do Rio de Janeiro e de outras regiões/cidades do Brasil. 

Observamos que aspectos e características desses espaços e grupos 

humanos foram representados pelas palavras e pelas imagens e os cotejamos, 
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tendo em mente que “além de intenções comunicativas, os textos verbais e não 

verbais que construímos estão marcados pelo nosso modo de ser e nossa 

visão de mundo” (AGUIAR, 2004, p. 75).  

Entendemos representação social, com base em Jodelet (2001, p. 8), 

como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, 

que tem objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social”. Estudando as representações sociais ligadas ao 

contexto de ensino, observamos que são construídas no jogo das relações 

intergrupais, como lembra Sá (1998, p. 63): “O desenvolvimento das interações 

entre os grupos influi sobre as representações que os membros têm do seu 

grupo (...) e dos outros grupos.” 

As representações de uma língua e cultura contidas no conjunto de 

textos elaborados e/ou selecionados por um ou mais de um autor de 

determinado material didático para ensino de língua estrangeira configuram, 

em sua(s) ótica(s) pessoal/is, na(s) perspectiva(s) dos grupos sociais em que 

se inscreve(m), o objeto do dizer, marcado também pelo efeito que quer(em) 

produzir nos aprendizes. Essas representações da língua e da cultura 

estrangeira podem contribuir para a construção pelos alunos de suas próprias 

representações e, para reforçar ou enfraquecer estereótipos de nacionalidade. 

Entendemos aqui estereótipos, com base em Zarate (1998, p. 19), como um 

caso particular de representação, um processo interpretativo redutor, que pode 

ser visto de forma negativa - como uma atividade discriminatória - ou de uma 

forma mais positiva - como um início de conhecimento, como uma apropriação 

inicial do objeto representado. Em relação aos estereótipos, recorremos 

também a estudos de Tajfel (1972), Bennet (1998) e Amossy e Pierrot (2011).  
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 As publicações estrangeiras foram examinadas, verificando-se como 

são construídas as representações do segmento da identidade brasileira 

pesquisado, na perspectiva de um olhar que se projeta de fora para dentro de 

nosso país e que estereótipos nelas se presentificam. Já publicação brasileira, 

em que as representações são construídas na perspectiva de um olhar que se 

projeta internamente, foi examinada, observando-se até que ponto as 

representações encontradas reforçam ou enfraquecem esses estereótipos.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, realizamos, primeiramente, um 

levantamento em cada obra selecionada dos textos que, de alguma forma, 

focalizam o Rio de Janeiro e/ou os cariocas, de sua inscrição no conjunto da 

obra, dos aspectos que focalizam, dos títulos que os rotulam e da linguagem 

que os constrói.  

Em seguida, foi feito, nesses textos, um levantamento das 

representações estereotipadas ou não do Rio e dos cariocas e seu confronto 

com as identidades de outros espaços e grupos humanos do Brasil também 

representados nas obras analisadas.  

Finalmente, verificamos se as representações do espaço do Rio de 

Janeiro e do perfil de seus habitantes que foram identificadas extrapolam os 

limites locais, estendendo-se a uma esfera mais ampla – aquela do Brasil e 

dos brasileiros.  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

Neste capítulo procederemos à análise dos materiais didáticos 

selecionados. Primeiramente, faremos uma apresentação das características 

gerais de cada obra. Em seguida, passaremos ao estudo de cada material 

separadamente, contemplando tanto os textos verbais quanto os não-verbais e 

multimodais. 

 

5.1  Características gerais dos livros didáticos examinados  

 

Como foi mencionado no capítulo Metodologia, foram analisados três 

livros didáticos de PBE nesta pesquisa, publicados na Argentina, Paraguai e 

Brasil. 

 

 MD 1: Horizontes: rumo à proficiência em língua 

portuguesa, de Adriana Almeida e Cibele N. Barbosa, 2010. 

 MD 2: Viajando ao Brasil, de Sueli Sirlei Behne de 

Guerrero, 2011. 

 MD 3: Novo Avenida Brasil – Curso básico de Português 

para estrangeiros-1, de Emma Eberlein O. F. Lima, Lutz 

Rohrmann, Samira Abirad Iunes, Tokiko Ishihara e Cristián 

Gonzáles Bergweiler, 2008. 

 

Apresenta-se, a seguir, um quadro com as características gerais de 

cada material: 
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Título Autor(es) Edição Local de 

edição 

Editor  Número 

de 

páginas 

Material 

Extra 

MD1 Horizontes: 

rumo à 

proficiência em 

língua 

portuguesa 

Adriana Almeida e    

Cibele N. Barbosa 

2010 Buenos 

Aires – 

Argentina 

LiBreAr 

 

135 CD de 

áudio 

MD2 Viajando ao 

Brasil 

Sueli Sirlei Behne de 

Guerrero 

2011 

(4ªed. 

2004) 

Asunción 

– 

Paraguai 

ILPOR 206 CD de 

áudio 

 

MD3 Novo 

Avenida Brasil – 

Curso básico de 

Português para 

estrangeiros-1 

Emma Eberlein O. F. 

Lima, Lutz 

Rohrmann,Samira 

Abirad Iunes, Tokiko 

Ishihara e Cristián 

Gonzáles Bergweiler 

2008 São 

Paulo – 

Brasil 

EPU 138 CD de 

áudio 

 

Quadro 1- Características gerais dos MDs analisados 

 

A seguir, elencaremos algumas características dos livros didáticos em 

foco relativas à variedade do português enfocada, à situação de ensino – 

aprendizagem visada, à presença de textos verbais e não verbais, autênticos e 

não autênticos, ao formato. 

 Todos os materiais focalizam a variedade brasileira do português.  

 Em relação à situação de ensino-aprendizagem visada, o MD2 se 

declara destinado ao uso em cursos de língua e em colégios de 

Ensino Fundamental e Médio; já o MD1 e MD3 declaram ser seu 

uso destinado a qualquer estrangeiro que queira aprender 

português. 
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 O MD1 e o MD2 apresentam, em sua maioria, textos verbais, 

usando imagens apenas ilustrativas. O MD3 é o único que 

trabalha explicitamente com texto não verbal. 

Todos os livros apresentam textos não autênticos, entretanto o 

MD1 é composto majoritariamente por textos autênticos.  

 No tocante ao formato, todos os materiais possuem a dimensão 

padrão. Registra-se a presença de cor em todos os materiais 

analisados: o MD2 utiliza a cor laranja para dar contraste e realce 

a algumas partes; o MD 1 e MD3 têm impressão colorida.  

 O único livro que apresenta outra língua, no caso, o espanhol, é o 

MD2. Porém, o espanhol só é utilizado nos agradecimentos e em 

uma versão da apresentação do livro. 

Antes de entrarmos na análise das unidades destinadas aos alunos é 

importante considerar a abordagem declarada pelo(s) autor(es) na 

apresentação do material didático. 

O MD1, Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa, com capa 

e texto impresso a cores, estrutura-se em 10 unidades, distribuídas por 134 

páginas. Tem como autoras duas brasileiras que ensinam PLE na Argentina.  

Na Apresentação (p.6) do MD1, as autoras informam que a obra é 

direcionada aos “alunos que desejam revisar, aperfeiçoar e consolidar os 

conhecimentos linguísticos e culturais adquiridos em níveis básicos, 

intermediários e avançados”.  

Em relação à metodologia, as autoras declaram, também na 

Apresentação (p.6) o uso da Abordagem Comunicativa com algumas 
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características da Abordagem Intercultural, que caracterizam, com base em 

Mendes (2008, p. 72-73) 

 

[...] não só como uma abordagem que considera a língua como 
cultura e lugar de interação, mas também que privilegia o foco 
no sentido, valoriza os materiais com conteúdos autênticos 
como fonte para o desenvolvimento das habilidades 
comunicativas dos aprendizes, promove a integração de 
competências (gramatical, sociolinguística, textual-discursiva, 
estratégica), o diálogo intercultural e a avaliação crítica.  

 

Acrescentam ainda que o livro traz diversas leituras englobando temas 

variados do cotidiano. É interessante observar que a obra realmente privilegia 

textos autênticos (até quando explora especificamente o componente 

gramatical).   

O MD2, Viajando ao Brasil, com capa e texto impresso a cores, mais 

CD, estrutura-se em 12 unidades distribuídas por 206 páginas, com textos 

sobre história, cultura, regiões e cidades brasileiras. Tem autora nascida no 

Brasil e de longa data com atividades na área de PLE no Paraguai.  

O Prefácio do MD2, entre outras informações, explicita o público a que 

se destina o material: 

Abrange o ensino da língua portuguesa, desde o início do 
Nível Básico até a metade do Nível Intermediário. É um curso 
intensivo e prático que se destina a um público jovem e adulto. 
[...] (GUERRERO, 2011, p. 16). 
 
 

Além disso, informa que pode ser usado em centros de idiomas, assim 

como em colégios de ensino fundamental e médio. Destaca a possibilidade de 

ser utilizado independentemente, ou seja, em situação de autoaprendizagem. 

Esse material também se declara com uma abordagem “mais comunicativa”. 

Ao final, a autora observa que o livro  é um guia para o professor “dinâmico e 
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preocupado pelo ensino de português” e que deve ser considerada a 

possibilidade de levar outros materiais para a sala de aula.  

É interessante notar que dos três materiais analisados, este é o único 

que não enfatiza a questão cultural no texto de apresentação e se preocupa 

com a “aquisição rápida da habilidade linguística”. 

O MD3, Novo Avenida  Brasil – Curso básico de Português para 

estrangeiros – 1, com capa e texto coloridos, estrutura-se em seis lições, 

distribuídas por suas 138 páginas e vem acompanhado de CD. Tem cinco 

autores, cujos sobrenomes deixam entrever ascendência estrangeira, liderados 

por Lima, com longa tradição na elaboração de livros didáticos de PLE.  

Na apresentação do MD3, as autoras começam mencionando do novo 

formato adotado devido às “grandes modificações que o mundo viveu ao longo 

dos anos”. O livro agora é dividido em três volumes, como tentativa de 

correspondência ao Quadro Europeu Comum de Referência e o caderno de 

exercícios vem integrado ao livro-texto. O volume 1 corresponde ao nível A1 

desse quadro. 

Em relação à metodologia, a abordagem privilegiada também é a 

comunicativa, mas é feita uma ressalva em relação à gramática, explicando 

que vai sendo “organizada e explicitada” em cada lição. 

 
Optamos por um método, digamos, comunicativo-estrutural. 
Assim, levamos o aluno, mediante atividades ligadas a suas 
experiências pessoais, a envolver-se e a participar 
diretamente do processo de aprendizagem, enquanto lhe 
asseguramos a compreensão e o domínio, tão necessários ao 
aluno adulto, da estrutura da língua (p. III). 

 

Os autores prosseguem: 
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O Novo Avenida Brasil não se concentra apenas no ensino 

de intenções de fala e de estruturas. Ele vai muito além. 
Informações e considerações sobre o Brasil, sua gente e seus 
costumes permeiam todo o material, estimulando a reflexão 
intercultural (p. III). 

 

A introdução continua ressaltando a questão de conhecer o Brasil e os 

brasileiros, a interculturalidade, mas sem deixar de lado as questões 

gramaticais. 

Finalizando essa análise das apresentações feitas pelos autores, 

ressalta-se a menção à preocupação com o componente cultural em dois dos 

materiais e a tentativa de relacionar o ensino da língua com tópicos culturais 

nos textos que estão sendo estudados.  

Nas seções a seguir, analisaremos cada um dos materiais didáticos, 

iniciando pelos dois publicados fora do Brasil e finalizando com o livro aqui 

editado. Essa análise será composta de duas partes, sendo a primeira voltada 

para as representações do carioca, da cultura e do espaço da cidade do Rio de 

Janeiro. Já a segunda, concentra-se na observação dos outros espaços 

brasileiros representados nos materiais didáticos focalizados. 

 

5.2 Análise do MD1: Horizontes: rumo à proficiência em língua 

portuguesa  

 

O livro Horizontes: rumo à proficiência em língua portuguesa (2010), de 

Adriana Almeida e Cibele N. Barbosa é composto de dez unidades, seguidas 

de um apêndice gramatical, sugestões de leituras e filmes que ampliam o 

conhecimento sobre os tópicos abordados e uma explicação sobre o exame 

Celpe-Bras. Um CD acompanha o livro.  
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O MD1 tem como proposta contribuir para o ensino da língua portuguesa 

em um nível intermediário. Para isso, nas unidades, há predominância de 

textos verbais. Estes possuem uma extensão maior que os dos outros MDs, 

pois já se pressupõe um conhecimento básico da língua. No MD1 a 

interpretação textual é priorizada, como também, a compreensão oral.  

Outro dado importante é que este material é composto basicamente por 

textos autênticos, cujas fontes são explicitadas no final da obra, e aborda 

temas em discussão no Brasil. Como, por exemplo, a questão das cotas raciais 

nas universidades.  

As unidades que integram o Horizontes são as seguintes: 

 Unidade 1 – Solidariedade 

 Unidade 2 – Saúde e Bem estar 

 Unidade 3 – Tempos modernos 

 Unidade 4 – Ecologia  

 Unidade 5 – Relacionamentos 

 Unidade 6 – Educação 

 Unidade 7 – Trabalho 

 Unidade 8 – Turismo 

 Unidade 9 – Tecnologia 

 Unidade 10 – Cidades 

  

Em relação aos espaços brasileiros e habitantes focalizados, vemos a 

predominância de representações do eixo Rio – São Paulo, nos textos retirados 

sobretudo das revistas Época, Veja, Super Interessante e Isto É.  

Considerando, primeiramente, o Rio de Janeiro, um fato que nos 

chamou atenção foi que as músicas selecionadas para compor o livro, cujas 

letras e autorias estão incluídas na atividade das unidades, são em sua maioria 

de cantores/compositores cariocas ou radicados no Rio de Janeiro. Isso 

ressalta uma característica presente no imaginário: a ligação do Rio de Janeiro 

com a cultura, em especial, a música. (Anexos A,B,C)  
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Além das músicas, podemos perceber a relevância do Rio de Janeiro em 

alguns textos, especialmente os que trazem os problemas ou situações das 

grandes metrópoles. Para ilustrar esse aspecto, citamos quatro textos 

presentes no MD1. O primeiro (Anexo D) abre o capítulo sobre Solidariedade, 

no qual se descreve como o “brasileiro gosta de dar até quando não tem”, 

apresentando representações de diferentes casos de generosidade e 

perseverança, entre eles, o de uma senhora do interior do estado do Rio de 

Janeiro, que, com muita dificuldade, abriu uma creche comunitária.  

  Em seguida, outro texto traz o tema do lixo trocado por alimentos em 

Belford Roxo (Anexo E), uma das localidades da Baixada Fluminense. Esse 

texto aborda diferentes tópicos da realidade brasileira, como a constituição da 

família, a situação de pobreza, a fome e o destino do lixo.   

No terceiro texto selecionado Mulher solteira procura... (Anexo F), 

observamos o perfil dos relacionamentos amorosos do brasileiro, tendo como 

exemplo uma carioca: 

A engenheira carioca Heloísa Barros, 28 anos, não dá beijo na 
boca há três anos. A irmã Alexandra, três anos mais velha, já 
vai para o quarto ano sem ter com quem comer pipoca no 
cinema. A última vez que Alexandra foi pedir conselhos a 
Heloísa, recebeu uma resposta pra lá de fatalista. “Você tem 
duas opções: ou se mata ou vira lésbica”, recomendou 
Heloísa, que tem dificuldade para entender essa situação. 
“___________ a gente chega perto dos 30 é difícil encontrar 
alguém. Os homens da minha idade ou preferem menininhas 
ou já têm mulher e querem só se divertir. Eu queria fidelidade, 
companheirismo. Fico preocupada ________________ quero 
ter filhos e já estou passando da idade”, diz Heloísa. (p. 53)9 

 

 
 

                                                             
9 As lacunas estão no texto porque o mesmo integra uma atividade de uso de conectores. Isso ocorre 
ainda em outros textos subsequentes também destinados à prática do componente linguístico.  
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O texto continua, justificando que essa situação se dá pela liberdade 

sexual conquistada pelas mulheres, pelo alto grau de formação e por sua 

situação atual na sociedade.  

Já o último, “Sob medida” (Anexo G), nos leva ao mundo da moda, 

novamente enfocando os grandes centros urbanos: Rio de Janeiro e São 

Paulo. A moda é outro tema de cultura e identidade: 

 
A psicologia nos oferece o entendimento de como o sujeito 
busca construir sua identidade através da identificação com os 
modelos ideais. Esses modelos são tomados como uma 
fantasia do vir a ser do sujeito, que persegue esse ideal.  Esse 
processo é constante e acontece através dos laços emocionais 
que o sujeito vai criando no decorrer da sua vida. 
Desde sempre, então, a moda se utiliza de imagens que 
refletem uma série de valores de sua época a serem seguidos 
pelo público consumidor em geral. Ela se apresenta como 
signo de posição e identidade, como modelo ideal a se 
oferecer ao consumo. (PONTES, 2013, p.13) 

 
 

Nesse texto, encontramos novamente a generalização de uma 

particularidade para compor um todo: as duas cidades são usadas para 

demonstrar como todo o Brasil se comporta em relação ao consumo de roupas. 

Apesar de o texto afirmar que, devido às “simplificações”, podem ocorrer 

imprecisões, continua ressaltando que é “um bom panorama do consumo de 

roupas no país”.  

Na unidade Trabalho, o Rio de Janeiro está novamente representado no 

texto “Eles deram a virada”, focalizando trajetórias de pessoas que, no plano 

profissional e pessoal, mudaram o rumo de suas vidas. Nele, relata-se, no 

cenário do subúrbio carioca, a história de uma estrangeira que, atraída pelo 

candomblé, se fixou na região.  
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Horizontes (p. 83) 

 

O texto acima aponta para uma mulher de diplomata que virou mãe de 

santo depois de morar no Brasil e de conhecer, no estado do Rio de Janeiro, 

diferentes faces de uma cultura. É interessante ver a citação das religiões de 

origem africana como algo presente e positivo culturalmente. Essa 

representação é uma das poucas que mostram o outro lado do Rio de Janeiro, 

longe da Zona Sul e das praias, representadas no próximo texto. 

O unidade 10 – Cidades – traz como temática principal os centros 

urbanos brasileiros. Considerando esse contexto, podemos observar um dos 

textos que é proposto na seção Leitura:  
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Horizontes (p.123) 
 
 

O texto Todo Carioca... é quase um resumo de representações 

correntes dos cariocas. Nele notamos representações relacionadas ao clima 

tropical; à praia; às festas (como o carnaval ou simplesmente um sábado à 

noite); ao trabalho ou à tentativa de escapar do trabalho/escola; à preguiça nos 

finais de semana; ao futebol e ao turismo local (Cristo Redentor). Duas 

características que se repetem como afirmação da identidade carioca no texto 

são a praia, como espaço principal de lazer “Todo carioca que é carioca tem 

que aproveitar a praia em vez de ficar na internet!” e a questão da língua. O 
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sotaque do Rio de Janeiro é mencionado em três tópicos do texto, e ainda se 

usa o meio de comunicação mais difundido no Brasil – a televisão – como 

argumento de autoridade para defender a ideia que essa variedade linguística 

seria a “oficial do Brasil”.  

O único ponto negativo apresentado no texto é a violência 10, apesar de 

ser velada nessa representação, pois o “Rio não é tão perigoso”. Outro fator 

que essa frase demonstra é a imagem que os outros brasileiros têm sobre a 

cidade, como apontam Vilhena e colaboradores (2005, p. 32): 

 
Essas marcas [de violência] na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro têm uma visibilidade particularmente acentuada devido 
ao elevado percentual de aglomerados de exclusão no núcleo 
urbano. A proximidade amplia a visibilidade da violência que se 
divulga através dos meios de comunicação de massa.  
 
 

Em geral, o que predomina no texto é a menção à descontração do 

espírito carioca de viver, um dos estereótipos mais marcados dessa cultura. 

Em contraposição a essa descontração é citado São Paulo – a velha rixa entre 

cariocas e paulistas11. 

Outro ponto do livro que é interessante para a análise é a atividade 

proposta na mesma unidade, que inclui a descrição de 11 cidades do Brasil, 

entre elas o Rio de Janeiro: 

 
Em 1960, a cidade deixou de ser a capital política para se 
transformar na capital simbólica do país. A cidade tem uma 
beleza majestosa e se destaca pelas atividades recreativas. As 
praias mundialmente famosas fazem da cidade uma verdadeira 
maravilha. (p. 122)  

 

                                                             
10 A cordialidade do carioca e do brasileiro seria um mito? Sobre o tema, ver Rocha (2005).   
11 Silveira(2000), em seu capítulo  Opinião, marco de cognições sociais e identidade cultural do brasileiro: 
as crônicas nacionais, trata dessa questão da  representação das duas identidades e como elas se veem 
e são vistas. 
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A partir dessa descrição do Rio de Janeiro, podemos ver algumas 

representações constantes no imaginário do brasileiro e de muitos 

estrangeiros. Primeiramente, com o status que é conferido de “capital 

simbólica” do Brasil, é a imagem do Rio de Janeiro que seria veiculada para 

simbolizar, para representar o país. Em seguida, com as referências feitas às 

características naturais da cidade - “beleza majestosa” e “praias mundialmente 

famosas” – observa-se um dos estereótipos recorrentes - a natureza 

exuberante. Para finalizar, a ênfase dada às “atividades recreativas”, reforça o 

estereótipo de que o carioca só gosta de se divertir. Isso fica ainda mais claro 

se confrontamos a descrição do Rio de Janeiro com as das outras cidades que 

estão presentes na mesma atividade como São Paulo e Curitiba.  

Em relação a São Paulo, encontramos:  

 
Fundada pelos Jesuítas em 1554, em um planalto a 760m 
sobre o nível do mar e a 72 Km da costa, durante séculos a 
cidade foi um pequeno povoado. As mudanças começaram a 
acontecer ao redor de1850, quando a riqueza do café se 
espalhou pela região. No século XX, com a participação 
fundamental dos imigrantes, a cidade se tornou o maior polo 
econômico e industrial do país. [São Paulo] (p.122) 
 

No que se refere a Curitiba, temos:  
 
Importante centro comercial e de processamento das áreas 
agropecuárias do interior, a cidade ficou famosa não só por 
atingir padrões internacionais na área ambiental, como 
também pela forma entusiasta em que seus cidadãos aderem 
a elas. É a capital mais ecológica do país.  [Curitiba] (p. 122)  

 

Nessas descrições, que focalizam a economia e a atividade dos 

cidadãos paulistas e curitibanos, é visível a contraposição com o Rio de 

Janeiro. Temos aí as representações de duas cidades “sérias”: São Paulo, em 

que o foco é na questão econômica, desde o ciclo do café até a atualidade;  e 

Curitiba, mostrada como um verdadeiro exemplo de cidadania por atingir 
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“padrões internacionais” em relação a um tema que está na pauta de discussão 

da atualidade, a ecologia.  

Considerando, agora, outros espaços brasileiros presentes no MD1, 

encontramos menções à Amazônia, na unidade intitulada Ecologia (p. 37). O 

tema que um dos textos nela inscritos aborda é a relação do índio com a terra. 

O indígena é apresentado de forma realista e não idílica, ressaltando-se seu  

direito de escolha e de explorar a terra como meio de sustento. Aqui não 

vemos menção ao turismo nem às belezas naturais. Na mesma unidade, há um 

texto biográfico sobre Chico Mendes e sua relevância na luta pela causa 

ambientalista e na defesa dos povos da floresta. (Anexo H). 

Há ainda, no MD1, representações de outros estados, como Minas 

Gerais, focalizando suas cidades históricas, arquitetura e obras de arte como 

um incentivo ao turismo (p. 98). Ou como a Bahia, com a focalização de uma 

cidade do interior, onde a justiça não segue necessariamente a lei.  

O espaço mais destacado no MD1 é, sem dúvida, São Paulo, que está 

representado em textos verbais e não verbais. 
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Figura 1- São Paulo 
Fonte: Horizontes (2010, p. 111) 

 

Na  abertura da unidade intitulada Cidades, temos a imagem da Avenida 

Paulista, texto não verbal que representa São Paulo como a grande metrópole 

brasileira.  

Existem as mais variadas referências à cidade, sendo que o trabalho 

está entre as principais, como no texto (p. 74) “Fingi ser gari por 8 anos e vivi 

como um ser invisível” (Anexo I) ou na atividade (p. 76) “Profissões exóticas de 

São Paulo” (Anexo J) ambos presentes na unidade intitulada Trabalho. O 

primeiro trata das relações de trabalho e de como a identidade pessoal é 

definida pela profissão, até mesmo na questão da visibilidade e do 
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reconhecimento do outro. Já o segundo, aponta para diversas profissões que 

surgiram devido a demandas sociais existentes nas grandes metrópoles.  

Outros temas que concernem aos problemas urbanos, como aqueles 

abordados nos textos que tratam do pedágio urbano e da poluição visual, 

remetem à cidade de São Paulo. Em suma, a maior parte dos textos sobre São 

Paulo e seus habitantes é relacionada a problemas e trabalho.  

Entretanto, um texto chamou a atenção por configurar a visão de uma 

fluminense sobre São Paulo. O texto “Sampa é a cidade do meu coração 

porque o paulistano entende o esquisito”, (Anexo K) coloca a roteirista e 

apresentadora Fernanda Young, nascida em Niterói, cidade da região 

metropolitana do Rio, para falar sobre a cidade onde mora: 

 
Época: E o que mais te seduz? 
A tolerância. Todo paulistano tem um primo gótico, uma 
sobrinha emo, alguém gay na família. Reparei isso quando vim 
pra cá e vi que ninguém ficava assustado comigo. Percebo que 
essa é a natureza do paulistano, ele entende o esquisito. 
Época: Por que se assustariam com você? 
Ah, eu era punk, só vestia preto. Na minha adolescência, as 
coisas eram diferentes. A gente tingia roupa, não havia roupa 
preta. Ser assim em Niterói, um lugar praiano, onde a estética 
é outra, ficava mais difícil. Aqui, tudo bem.  (p. 120)  

 

 
 

Pode-se perceber aqui o outro lado da rivalidade tradicional entre as 

duas cidades, pois São Paulo é representada como o lugar da diversidade 

cultural e da aceitação, enquanto, se reforça o estereótipo do espaço do Rio de 

Janeiro como “lugar praiano”, no qual uma outra estética predomina.  

Outro fator cultural importante representado no MD1 são as festas 

típicas. O interessante é que existe uma tentativa de ampliar a visão do aluno 

sobre as diferentes festas que acontecem no Brasil, fugindo do básico 

carnaval. 
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 Na unidade 8 – Turismo – em texto que faz parte de uma atividade 

gramatical12, temos: 

Calendario de festas - Quem pensa em conhecer a Festa do 

Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo, por exemplo, 
deve começar a se preocupar com bastante antecendencia. E 
a palavra "bastante" não é força de expressão. A festa, que se 
realiza em agosto, faz parte do calendario internacional dos 
rodeios e reune os melhores peões do mundo. (p. 96) 
(...) 
As festas de São João em Caruaru, Pernambuco, ou em 
Campina Grande, Paraiba, atraem tantos turistas que, nos dias 
do forro, os moteis locais funcionam como hoteis. (p. 97) 
(...) 
A assistente de marketing Rosana Alves de Souza, de São 
Paulo, foi quatro vezes a Oktoberfest, festa tipica alemã que 
movimenta a cidade catarinense de Blumenau no mes de 
outubro. "Só parei de ir porque fui conhecer outras festas do 
pais", explica Rosana. Ela ja esteve duas vezes na festa de 
barretos, passou o Carnaval em Salvador e em Porto Seguro, 
na Bahia, e neste ano pretende conhecer a comemoração de 
São João na cidade de Caruaru. (p. 97) 
(...) 
os Carnavais fora de epoca, ou micaretas. Elas surgiram na 
Bahia, e claro, mas a moda ja pegou em lugares de pouca 
tradição carnavalesca, como São Paulo, Belo Horizonte e 
Brasilia. As mais procuradas no entanto, ocorrem em cidades 
litoraneas do Nordeste. As melhores são as de Fortaleza (em 
julho) e de Natal (em dezembro). (p.97) 

 

Podemos ver assim, nesse texto do MD1, representações de outras 

identidades brasileiras relacionadas a diferentes cidades de distintas regiões. 

Nele, o Rio de Janeiro não é sequer citado, entretanto, no exercício que o 

sucede, surge o Carnaval, pressupondo um conhecimento prévio sobre o tema 

por parte do aluno estrangeiro. Isso vem reafirmar a imagem amplamente 

difundida do carnaval carioca.  

 

 

 

 
                                                             
12 O texto é apresentado no MD1 sem acentuação, com a finalidade de que o aprendiz o corrija.  
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Horizontes (p. 97)   

 

Em se tratando dos textos não verbais, há poucas referências ao Rio de 

Janeiro e aos cariocas. Entre elas, podemos encontrar só algumas paisagens 

clássicas da cidade, que têm no MD1 um objetivo sobretudo  ilustrativo.  

 

 

                             Figura 2 – Rio de Janeiro 
                             Fonte: Horizontes (2010, p. 122) 
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                   Figura 3 – Rio de Janeiro 
                   Fonte: Horizontes ( 2010, p. 123) 

 

Trata-se de representações estereotipadas do Rio de Janeiro mostrado 

como uma espécie de cartão postal do Brasil.  

 

5.3 Análise do MD2: Viajando ao Brasil  

 

O material didático Viajando ao Brasil, de Sueli Sirlei Behne de 

Guerrero, é composto de uma parte introdutória sobre o alfabeto e a fonética, 

seguida de 12 unidades, sendo arrematado por apêndices com falsos cognatos 

e conjugações verbais, além da transcrição dos textos do CD que acompanha 

o livro e da citação de fontes de textos utilizados.  

No início da obra há um mapa do Brasil dividido por estados e outros 

dois menores divididos por regiões e fusos horários.  
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A partir da unidade 1, encontramos alguns textos e as primeiras 

sistematizações linguísticas.  As unidades que compõem MD2 são as 

seguintes: 

 Unidade 1 – Descobrindo o gigante Brasil 

 Unidade 2 – Pensando no futuro 

 Unidade 3 – Preparando a viagem 

 Unidade 4 – No consultório médico 

 Unidade 5 – A comida brasileira 

 Unidade 6 – A arte mineira 

 Unidade 7 – Um lugar para morar 

 Unidade 8 – Indo ao supermercado 

 Unidade 9 – Indo ao trabalho 

 Unidade 10 – Uma ligação telefônica 

 Unidade 11 – No shopping 

 Unidade 12 Viajando pelo gigante Brasil 

 

Neste livro, o Rio de Janeiro pode ser observado em três momentos, o 

primeiro deles é em relação a uma representação linguística do falar carioca, 

inscrita na unidade 1:  

 
 

Viajando ao Brasil (p. 31) 
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No texto, apresentado pela autora como “um diálogo, em versão 

moderna, juvenil e informal, do descobrimento do Brasil”, é interessante 

observar o uso das gírias do vocabulário carioca - cara, sacou?, me amarro e 

maneiro -  que constituem traço marcante na representação dessa cultura. Há, 

todavia, um ponto que merece observação: o uso do vocativo “meu”, na 

verdade pertencente ao vocabulário paulistano informal. Começamos a ver que 

as escolhas linguísticas do material refletiram, novamente, o eixo Rio-São 

Paulo.  

Podemos observar, mais uma vez, a presença do falar carioca no 

diálogo a seguir: 

 

 

Viajando ao Brasil (p. 33) 
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No “Diálogo informal”, vemos novamente o uso da palavra “cara” como 

recurso linguístico e marca da informalidade, típica do Rio de Janeiro e em 

difusão em outras regiões do Brasil, talvez influenciada pela mídia televisiva.  

Seguindo, temos a outra representação do Rio de Janeiro, no texto 

Informações sobre o Rio de Janeiro. (Anexo L). No livro, aparecem alguns 

personagens que vieram estudar português no Brasil – os irmãos Ângela e 

Daniel – que aproveitam para viajar, nesse caso eles vão ao Rio. No início do 

texto, há informações gerais (p.79) e outras que ressaltam aspectos turísticos 

do Rio de Janeiro, começando pelo Carnaval, o “mais famoso do mundo”. São 

destacados também a beleza natural da cidade e seus símbolos: Corcovado, 

Pão de Açúcar, Floresta da Tijuca, Ipanema e Copacabana.  

No texto, o título de “Cidade Maravilhosa” é atribuído ao Rio, sendo 

justificado pelas menções às belezas naturais, como o único aspecto relevante 

da cidade, reforçando a imagem cristalizada da cidade. 

Os personagens que chegaram para passar férias depois de muito 

estudar em Curitiba, restringiram suas atividades no Rio de Janeiro a passear e 

tomar muito sol, comer feijoada, beber caipirinha e água de coco. Novamente 

observamos o espaço urbano do Rio como um local de lazer e férias.   

As imagens que acompanham esses textos (p. 79) – foto do Cristo e 

vista aérea da zona Sul – se limitam a ilustrar o verbal e reforçam a 

representação estereotipada da cidade. 

O texto Informações sobre o Brasil, inscrito na unidade 12, ressalta a 

unidade linguística e a diferenciação da cultura de região para região do país. 

Traça um panorama das regiões brasileiras e destaca algumas representações 

desses espaços.  
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Em relação ao Sul registra:  

No Rio Grande do Sul o clima é subtropical e faz muito frio no 
inverno. As pessoas vivem de forma bastante parecida com a 
Europa. A alimentação é a base de carne de gado, pois há 
imensas extensões de terras propícias à pecuária. Existe muita 
mecanização e a agricultura está muito desenvolvida. Muitas 
tradições também vieram da Europa. (p.173) 

 

Já na representação da região Norte, o destaque vai para a “selva 

Amazônica”, destacando-se a diversidade ecológica, a presença dos índios e 

sua contribuição para o português do Brasil: 

 

No norte está a Selva Amazônica, a maior selva tropical do 
mundo. O seu clima é quente e úmido. Na Selva Amazônica, 
que abrange vários estados, há muitas espécies de fauna e 
flora em vias de extinção por causa do desmatamento.  
Há índios totalmente selvagens que nunca entraram em 
contato com o homem branco. 
(...) 
Há algumas palavras indígenas que influenciaram a nossa 
língua: Araci, abacaxi, mandioca, piranha, jacaré. (p. 173) 

 

O Centro-Oeste é representado pelo Pantanal, com sua biodiversidade, 

e o Nordeste, pela Bahia, que tem na influência cultural africana seu aspecto 

mais marcante:  

 
Em Mato Grosso, no Centro-Oeste, está o Pantanal, 
considerado o maior refúgio animal do planeta que atrai 
turistas do mundo inteiro. 
 
A Bahia, no Nordeste, é um dos estados mais interessantes do 
Brasil, por sua tradição africana na comida, na religião e na 
cultura em geral. (p. 174) 
 
 

Já na região Sudeste, três dos quatro estados que a compõem são 

citados no texto, no qual é valorizada a questão econômica: 

 
O Sudeste é a região mais importante do Brasil por causa de 
São Paulo, responsável por mais de um terço da produção 
nacional; Rio de Janeiro com mais de 80% do petróleo 
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brasileiro; e Minas Gerais, o segundo estado mais 
industrializado, com um dos maiores rebanhos bovinos do 
país, e com uma arquitetura barroca invejável. (p. 174) 

 

Aqui podemos observar uma outra representação do Rio de Janeiro: um 

estado que, além do turismo e da cultura, apresenta importância econômica 

para o Brasil. 

Como podemos perceber, o MD2 revela uma preocupação com a 

questão da diversidade brasileira. Isso está presente ao longo das unidades do 

livro, pois cada uma traz um texto sobre diferentes espaços do Brasil. Um 

aspecto marcante é o registro da presença, nesses espaços, de características 

distintas.  

Esse “passeio” pelo Brasil é feito por dois personagens do MD2 – 

estudantes paraguaios que decidiram morar em Curitiba. 

 

 

Viajando ao Brasil (p. 50)  
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O texto Mais informações sobre Curitiba retrata diversas características 

da cidade de Curitiba: a preservação ambiental, a qualidade de vida, a 

economia e a educação. Essa cidade se diferencia dos demais centros urbanos 

representados no MD2, na medida em que há uma citação expressa sobre uma 

determinada universidade Universidade Federal do Paraná- UFPR nela situada 

e o seu incentivo aos estudantes paraguaios - público-alvo do livro – para 

estudar no local.  

Na fotografia que acompanha o texto, observamos duas representações 

desse espaço urbano: a área verde da cidade e o “túnel” – parada de ônibus 

característica da cidade, que “organiza” o transporte público.  

Ainda sobre Curitiba encontramos o seguinte diálogo: 

 

 
 

 Viajando ao Brasil ( p.70) 

 

Nele, observamos uma representação pouco relacionada aos estados 

do Sul, a praia. Há também a menção ao clima, que se destaca pelo frio, 

diferente de outras regiões do país. 
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Outra cidade representada no MD2 também faz parte do estado do 

Paraná. O texto Informação sobre Foz do Iguaçu a apresenta:  

 
Foz do Iguaçu,é um município do Paraná, onde estão as 
Cataratas do Iguaçu formadas por um complexo de saltos que 
variam em número, dependendo da vazão do rio Iguaçu, com 
altura média de 63 metros. Neste mesmo município está a 
Usina Hidroelétrica de Itaipu, até agora a maior do mundo. 
Muitos turistas preferem esta região do Brasil para passar suas 
férias. (p.64)  

 

Aqui verificamos algumas representações, porém de outro ponto 

turístico do Brasil, ressaltando o aspecto industrial. 

Ainda na região Sul, temos representados no MD2 os estados do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina. No texto intitulado Rio Grande do Sul (p. 

145), é apontada a influência dos imigrantes europeus na cultura local e são 

mencionados aspectos climáticos da região: 

 

  Por causa dos costumes europeus e pelo clima, o Rio Grande 
do Sul mais parece uma Europa brasileira. Tem as estações 
bem definidas; faz calor no verão, porém o frio rigoroso do 
inverno leva muitos turistas à Serra Gaúcha, onde as cidades 
de Gramado e Canela são as mais conhecidas. (p. 145) 
 

 

O texto, além de citar outras cidades gaúchas, como Bento Gonçalves e 

Caxias do Sul – relacionadas à culinária italiana e ao vinho - destaca também a 

origem de algumas tradições gaúchas: 

 
As roupas típicas e as danças dos gaúchos são muito 
peculiares. Os primeiros habitantes daquelas regiões dos 
pampas aprenderam dos índios o costume de comer carne na 
brasa e tomar chimarrão. Hoje se diz que o churrasco foi 
inventado pelos gaúchos. (p. 145) 

 

A imagem que ilustra o texto Rio Grande do Sul remete à cultura da 

região, mostrando uma roupa típica usada nas danças tradicionais. 
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Figura 4 – Traje típico do Rio Grande do Sul  
Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p.145) 

 

Para finalizar, o texto Rio Grande do Sul focaliza questões econômicas e 

sociais do estado: 

As principais indústrias do Rio Grande do Sul são as de 
derivados de petróleo, cigarros, calçados, materiais de 
construção e de alimentos. Este estado também possui a 
melhor qualidade de vida do Brasil, pois todos têm acesso à 
escola e tem a menor mortalidade infantil do país. (p. 145) 

  
 

Observamos uma representação positiva desse estado através das 

generalizações no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos. Essa 

imagem que é projetada faz parte de um processo construído historicamente. 

Em relação a Santa Catarina, as características representadas se 

assemelham muito com as dos outros estados da região Sul, especialmente no 

que concerne ao clima, ao desenvolvimento do setor industrial e às influências 

europeias, como, por exemplo, no trecho que aborda uma das festas típicas 

locais: 
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(...) Santa Catarina valoriza a arquitetura, as tradições e a 
comida dessas culturas [imigrantes europeus]. A festa mais 
conhecida é a Oktoberfest, a tradicional festa da cerveja, de 
origem alemã, na cidade de Blumenau.  (p.169) 

 

Outra representação encontrada no texto intitulado Conheça Santa 

Catarina  é relativa ao turismo e à preservação da natureza na região. 

 
Nos últimos dois anos minha família e eu fomos de férias para 
Santa Catarina. É um estado que tem um litoral recortado, com 
muitas enseadas e ilhas. (...) As praias são muito procuradas e 
cada vez se constroem mais edifícios, mas sempre pensando 
no meio ambiente. Já no planalto o turismo de inverno vem 
aumentando, principalmente dos hotéis – fazenda. Ali o 
homem não destrói a natureza, mas convive com ela 
harmoniosamente. (p. 169) 

 

Aqui percebemos, mais uma vez, a região Sul mostrada no MD2 como 

um lugar de turismo e praias. Outra imagem elaborada é a da preservação da 

natureza e a representação do habitante da região vivendo em harmonia com o 

meio ambiente.  

Em relação ao componente não verbal, temos nas figuras que se 

seguem a ilustração do conteúdo verbal: natureza e cultura. 

 

            Figura 5 – Florianópolis 
              Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p.169) 
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        Figura 6 – Blumenau 
                    Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p.50) 

 

O único estado da região Centro-Oeste representado nos textos do MD2 

é o de Mato Grosso do Sul, mais especificamente, a região do Pantanal.  

O texto Um lugar para relaxar: Mato Grosso do Sul se inicia com uma 

definição do que seria o Pantanal e uma menção à sua importância: 

 
O Pantanal é a maior planície alagada da terra, com rios que 
cortam florestas, cerrados e campos. Vivem nessa região 
jacarés, capivaras, onças, sucuris e muitas espécies de 
pássaros.  
O Pantanal é um dos ecossistemas mais importantes do 
planeta, reconhecido pela UNESCO. (p.159) 

 

Observamos que as representações desse espaço focalizam a natureza, 

valorizando os atrativos naturais da cidade de Bonito. 

 
A área tem cavernas e riachos de águas cristalinas repletas de 
peixes. Neste lugar você pode mergulhar mesmo que não 
tenha experiência. Basta colocar a máscara e ficar flutuando 
como se estivesse num aquário. (p. 159) 
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Além do realce nos aspectos naturais, o texto faz referência aos 

costumes da região – “beber mate gelado (tererê), chipas, sopa paraguaia e a 

saltenha” (p. 159) – relacionando-os à fronteira com a Bolívia e o Paraguai e ao 

universo de possíveis aprendizes. Finaliza, mais uma vez, dando destaque à 

produção local: pecuária e, atualmente, cultivo de soja, cana-de-açúcar, 

algodão e milho.  

A imagem que ilustra esse texto ressalta a beleza natural local: 

 

 

                              Figura 7 – Pantanal  
                                 Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p. 159) 

 

A região Nordeste se faz presente no MD2 através dos estados da Bahia 

e do Ceará. O texto relativo ao Ceará (p.75) possui uma menção histórica 

relativa a colonização desse espaço pelos portugueses e ao fato de ser um dos 

primeiros estados “a declarar oficialmente extinta a escravidão”.  
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Como no caso das representações dos estados anteriores, o texto 

focaliza a questão da beleza da natureza e dos atrativos turísticos: 

 
(...) é um estado cheio de praias muito belas como Canoa 
Quebrada e Jericoacoara, consideradas como algumas das 
mais lindas praias do mundo. A sua capital, Fortaleza, tem 
muitos atrativos turísticos como hotéis, praias de areias 
brancas e o mar verde-esmeralda, o artesanato local como a 
renda de bilro, muito procurada pelos estrangeiros. (p. 75)  

 

A culinária típica também é citada, assim como aspectos econômicos do 

local. 

Muitas indústrias estão se mudando para o Ceará, 
principalmente as de calçados, eletrodomésticos e tecidos. Há 
uma grande exportação desses produtos e da castanha de 
caju. (p.75) 

 

A fotografia que ilustra o texto verbal em foco está em correlação direta 

com sua última frase: “Ali a jangada é usada para pescar” (p.75) 

 

 
                       
                                Figura 8 – Jangada 
                                Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p. 75) 
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Em relação a Fortaleza, o livro apresenta um texto sobre o “Carnaval 

fora de época”. 

(...) FORTAL, que é o carnaval fora de época de Fortaleza. A 
festa acontece em todo o seu esplendor no mês de julho. São 
contratados vários trios elétricos que são seguidos pela 
multidão pelas ruas da cidade. (p.84) 
 
 

 A representação da festa está presente nesse carnaval que vai se 

tornando cada vez mais comum entre os estados do Nordeste. Entretanto, o 

texto foge do tema e recomeça a ressaltar as belezas naturais da região 

Nordeste, voltando para a representação do Brasil como lugar privilegiado 

nesse aspecto, o paraíso na terra. 

 
Eu gosto do seu clima porque no Nordeste brasileiro não faz 
frio o ano inteiro e as suas praias são maravilhosas. Os 
pescadores oferecem as cestas deles, cheias de mariscos 
fresquinhos. Você tem a areia branca e o mar que se ajoelham 
aos seus pés. A beleza é contagiante e convida a viver a mais 
bela aventura de verão. (p.84) 
 
 

Já a Bahia, descrita no texto Conhecendo a Bahia (p. 101) como o 

“estado mais populoso do Nordeste” recebe a atenção histórica da autora: 

 
Em Salvador se destaca a arquitetura construída na época que 
era a capital do Brasil. Em 1549, o primeiro governador-geral 
do Brasil, Tomé de Sousa, construiu a cidade de São Salvador, 
na Bahia de Todos do Santos, para ser a primeira capital do 
Brasil. No século XIX a Bahia sofre com a diminuição da 
importância da cana-de-açúcar na economia. Nos anos 50 foi 

descoberto o petróleo. (p.101) 
 

 
As outras representações da Bahia que o texto traz vêm através da 

menção ao carnaval de rua e das igrejas antigas; comidas típicas (acarajé e 

muqueca) e uma única alusão da presença africana – (...) “está impregnada da 

cultura africana” (p.101) 
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As imagens representativas desse estado são as da Cidade de Salvador 

junto à natureza e da tradição afro-brasileira (baiana vestida com as roupas 

tradicionais).  

 

 
    

          Figura 9 – Salvador 
          Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p.101) 

 
  

 
 
Figura 10 – Baiana 
Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p.101) 
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Retornando ao Sudeste, o estado de Minas Gerais é representado de 

uma forma diferente daquela dos outros estados brasileiros, pois a autora opta 

por realizar essa representação através de um personagem: o artista 

Aleijadinho. 

 

Através de Aleijadinho, Minas Gerais, estado do Sudeste, 
tornou-se o símbolo do barroco brasileiro. Na cidade de Ouro 
Preto, em suas ruas estreitas e ladeiras tortuosas, destacam-
se monumentos do barroco brasileiro (p. 103) 

 

A arte é aqui colocada como símbolo maior da cidade, com o enfoque 

principal em uma igreja e no modo único como esse artista trabalhava: 

 
A igreja de São Francisco de Assis é a obra prima de 
Aleijadinho, e levou 30 anos de construção. Entregada (sic) em 
1794 só foi inaugurada em 1810. Ele criou um estilo, próprio, 
brasileiro, usava cores vivas, alegres e carregava no azul. 
Fazia tintas com pigmentos e solventes da região: terra 
queimada, leite, óleo de baleia, clara de ovo, extrato de plantas 
e flores. Criava receitas mantidas em segredo. Não existe 
colorido como o das cidades mineiras do barroco. (p.103)  

 

É de se ressaltar o fato do estilo que ele criou “próprio, brasileiro”, na 

medida em que usava “cores vivas e alegres”. Aqui temos a representação do 

brasileiro alegre, colorido; que improvisa com o que a terra oferece. 

Na imagem que abre a Unidade 6, que tem como tema “A arte Mineira”, 

há clara referência à arte barroca. 
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                 Figura 11 – Minas Gerais 
                 Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p.102) 

 
 

Outro estado representado na região Sudeste é o de São Paulo, sendo o 

espaço brasileiro mais mencionado no MD2. Primeiramente é destacado ao se 

abordar a agitação e a pressa características da vida nos grandes centros 

urbanos. 

 
O tempo é ouro 
 
A vida na cidade grande é cada dia mais agitada. As pessoas 
já não têm tempo para elas mesmas, para o lazer, os amigos e 
a família. Os estudantes vivem em função de seus exames, e 
os executivos passam muito tempo em reuniões na sua 
empresa. Os paulistanos que trabalham no centro de São 
Paulo, por exemplo, e vivem fora da cidade perdem muito 
tempo no trânsito. Cada um corre atrás do seu destino. (p. 66) 

 

O título desse texto, O tempo é ouro, já indica que o local representado 

é voltado para o dinheiro. Alguns estereótipos já conhecidos, como a falta de 

tempo, a vida voltada para o trabalho, o trânsito e as longas distâncias a 
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percorrer diariamente e ainda a impessoalidade nas relações sociais são 

destacados.  

A foto com muitas pessoas andando apressadas, falando ao celular, 

com roupas formais e fisionomia séria reforça essa representação.  

 

 
 

         Figura 12 – São Paulo 
         Fonte:  Viajando ao Brasil (2011, p.96) 

 
A representação da cidade de São Paulo no texto “Um lugar para morar” 

abarca aspectos históricos, econômicos e urbanos, além de ressaltar a  

importância desse centro urbano para o Brasil.  

O fato histórico citado no texto é em relação aos jesuítas, que fundaram 

a cidade e “trouxeram o catolicismo aos índios”. Novamente a autora foca nos 

aspectos positivos, inclusive da história, criando uma representação de 

colonização pacífica no Brasil.  

Em relação à economia, o foco é no complexo industrial e na cultura do 

café: 

Este estado tem um enorme complexo industrial. Depois da 
queda da economia do café, começaram as indústrias que 
crescem, se desenvolvem e dão empregos. Muitos saem de 
outros estados e vão a São Paulo para trabalhar.  
(...) 
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Esta cidade cresceu muito pela riqueza trazida pelo café e 
depois pelas indústrias. (p.111) 
 

 

A questão da organização urbana, mencionada anteriormente em alguns 

textos sobre a região Sul, adquire destaque em se tratando de São Paulo. 

Menção é feita à reorganização da cidade, relacionada ao aumento 

populacional constante e às alterações nas relações econômicas e sociais que 

acarretam um novo modo de vida.   

Os bairros residenciais de antes transformaram-se em bairros 
comerciais, e quem quer viver com conforto numa boa casa, 
precisa procurar novos bairros cada vez mais distantes do 
centro. (p.111) 

 

 
Em relação à sua importância para o Brasil, temos: 

 
São Paulo, o mais importante estado da Região Sudeste é 
responsável por mais de um terço da produção do Brasil.  
(...) 
É a maior cidade do Brasil, e junto com os municípios da 
região metropolitana, forma a terceira maior concentração 
urbana do mundo. (p.111) 

 

Como imagem que ilustra o texto sobre São Paulo encontramos a 

representação da cidade em fotografia da Avenida Paulista:  

 
 

     Figura 13 – Avenida Paulista 
     Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p. 111) 
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A última alusão ao estado de São Paulo acontece em um texto que 

descreve uma situação de viagem. Nele, outro centro urbano de grande 

importância no estado, Campinas, é brevemente mencionado: 

  

Enviei uma carta para o meu primo José. (...) Eu disse a ele 
que queria viajar a Campinas e ficar na casa dele. (...) (p. 131)  
 
 
 

 
 

                              Figura 14 – São Paulo 
                              Fonte: Viajando ao Brasil ( 2011, p.131) 

 
 
No final do MD2, precedendo os apêndices, existe uma página com o 

texto Mais informações (p.183), que focaliza outros espaços brasileiros já 

mencionados. O Amazonas é o primeiro, só que, dessa vez, ele é representado 

através de uma lenda, a da Vitória-Régia.  

 
A lenda da Vitória-Régia, uma flor aquática típica do rio 
Amazonas, conta que uma indiazinha muito bonita, Naiá, 
acreditava que a lua fosse um moço com quem as virgens se 
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casavam e os seus filhos eram as estrelas do céu. Ela sempre 
corria atrás da lua sem alcançar. Um dia resolveu visitar a lua 
no fundo do rio e desapareceu.  
A lua se sentiu culpada e recompensou a índia transformando-
a numa flor exótica e majestosa: a vitória-régia. (p.183) 
 
 

Essa lenda remete à cultura indígena, além da natureza considerada 

bela e exótica para o olhar do estrangeiro.  

Seguindo-se à lenda indígena, temos o calendário das festas religiosas 

brasileiras, logo abaixo, ressaltando o papel da religiosidade em nossa cultura: 

 

Data móvel – PÁSCOA – No nordeste grupos de teatro fazem 
a encenação da paixão de Cristo.  
 
Datas Fixas – Festas Juninas – Comemora-se o dia de Santo 
Antônio (13 de junho), São João (24 de junho) e São Pedro (29 
de junho). Representa a colheita antes do inverno. Por isso 
todos comemoram, acendendo uma fogueira, cantando e 
dançando. 
 
Data fixa – Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil. Dia 12 de outubro. A igreja com a imagem de Nossa 
Senhora está na cidade de Aparecida em São Paulo. Imagem 
esta, encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul.  
 
Data móvel – Círio de Nazaré, que homenageia Nossa 
Senhora de Nazaré – a festa católica mais concorrida do 
Brasil, que acontece em Belém, Pará, no segundo domingo de 
outubro. Nesse dia, uma grande procissão reúne cerca de 2 
milhões de pessoas. (p. 183) 
 

 

Como podemos observar, o autora ressalta a importância das festas 

religiosas brasileiras, havendo algumas simplificações, como no caso da “festa 

junina”. As regiões representadas nesses casos são: a Nordeste, com a 

Páscoa; a Norte – Belém – com a procissão do Círio de Nazaré e a Sudeste – 

Aparecida – com a história de Nossa Senhora de Aparecida encontrada no rio 

Paraíba do Sul. 

O componente não verbal é usado, mais uma vez, para ilustrar o texto 

verbal sobre a festa da padroeira do Brasil – em Aparecida, estado de São 
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Paulo, que atrai milhares de devotos e turistas. A religiosidade do brasileiro é 

posta em destaque.  

 
 
Figura 15 – Basílica de Nossa Senhora Aparecida  
Fonte: Viajando ao Brasil (2011, p. 183) 
  

 

  
 

                                         Figura 16 – Imagem da padroeira do Brasil 
                             Fonte: Viajando ao Brasil ( 2011, p. 183) 
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Nesta parte do texto “Mais informações”, vemos, novamente, a tentativa 

da autora de demonstrar a diversidade do Brasil. Porém, o conteúdo verbal e 

não verbal acaba simplificando a questão da religiosidade brasileira e 

uniformizando mais uma característica cultural.  

 

5.4 Análise do MD3: Novo Avenida Brasil  – 1 

 

O MD 3, Novo Avenida Brasil - 1 faz parte de um conjunto de três livros 

referentes aos níveis básico, intermediário e avançado. O volume que foi 

analisado nesta pesquisa corresponde ao nível básico de ensino. O MD3 

estrutura-se em seis lições seguidas das seções de revisão, fonética, 

informações gramaticais, transcrição de textos gravados, soluções para 

exercícios e vocabulário alfabético. Cada livro é acompanhado por CD. 

Segundo informações dos autores, na Apresentação, o livro se destina 

ao ensino de Português do Brasil “a estrangeiros de qualquer nacionalidade, 

adolescentes e adultos”, possuindo tanto textos autênticos como não 

autênticos e utilizando um método “comunicativo-estrutural”. Declaram ainda os 

autores que “informações e considerações sobre o Brasil,  sua gente e seus 

costumes permeiam todo o material, estimulando a reflexão intercultural”.     

As lições que fazem parte do MD3 são: 

 Lição 1 – Conhecer pessoas 

 Lição 2 – Encontros 

 Lição 3 – Comer e beber 

 Lição 4 – Hotel e cidade 

 Lição 5 – Moradia 

 Lição 6 – O dia-a-dia 
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A presença do Rio de Janeiro e do carioca não é tão relevante nesse 

material. A primeira menção vai acontecer na Lição 4, que tem como tema 

“Hotel e cidade”. Um exercício sobre o verbo “ficar” traz a frase “Quando eu 

estou no Rio fico em Ipanema” (p. 26) e tem como pano de fundo uma foto da 

zona Sul do Rio de Janeiro.  

Seguindo para a parte que concerne a essa unidade no caderno de 

exercícios que vem ao final do livro, encontramos mais representações do Rio 

de Janeiro. Primeiramente, uma foto do Pão de Açúcar (p.83), para ilustrar uma 

atividade de compreensão oral.  

 
 
 Figura 17 – Pão de Açúcar 
 Fonte: Novo Avenida Brasil – 1 (2010, p.83) 
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Pela atividade, podemos perceber que se trata de um planejamento de 

viagem, sendo o Rio de Janeiro representado como um local de férias e lazer.   

Ainda na parte destinada às atividades relativas à lição 4, temos o texto 

“Rio de Janeiro em números” (p. 84), que tem por objetivo revisar o uso de 

numerais e apresenta, de forma “telegráfica”, dados sobre área, localização, 

população, clima, grau de instrução, economia, política e vegetação da capital 

do estado do Rio de Janeiro.  

    

 

Novo Avenida Brasil – 1 (2008, p. 84)  

 

Já na lição 6, intitulada O dia-a-dia, encontramos algumas 

representações do carioca. A unidade trata do cotidiano do brasileiro; sendo 

que em um exercício encontramos a descrição de seis brasileiros, entre eles, 

uma atriz carioca: 

 
Atriz – Rio de Janeiro: Minha semana foi uma loucura! No fim 
de semana estive em Salvador, participando de um show. Na 
2ª-feira, acordei ao meio dia e fui para o estúdio gravara novela 
das 8. Na 3ª de manhã, gravei um comercial para a TV. Na 4ª-
feira, fomos com a equipe para Búzios e rodamos algumas 
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cenas externas. Na 5ª, estive em São Paulo e não pude ir ao 
show do Caetano. Na 6ª-feira, ficamos no estúdio trabalhando. 
E no fim de semana voltei a São Paulo para preparar nossa 
nova peça.” (p.50) 
 

 

A profissão atribuída à carioca talvez se relacione com uma visão do Rio 

de Janeiro como importante centro de artes cênicas. Essa ideia tem uma 

construção histórica bem fundamentada devido à visibilidade do Rio de Janeiro 

no cenário nacional, ainda hoje corroborada pela mídia, principalmente a 

televisiva.  

Entretanto, é interessante destacar que, no texto, essa carioca é 

mostrada passando grande parte da semana em São Paulo, para trabalhar. 

Essa representação nos mostra a mudança do foco do Rio para São Paulo, 

levando, assim, a representação para o eixo Rio – São Paulo. 

A única música trabalhada no livro é Sinal Fechado (p. 52), de autoria de 

um cantor/compositor carioca, Paulinho da Viola, reforçando, assim, a 

representação do carioca como artista. Continuando na perspectiva das artes, 

mas desta vez literatura, encontramos, na lição 6, uma página dedicada à 

“Poesia e Arte Brasileira”, na qual figura uma carioca:   

 

 
 

Novo Avenida Brasil – 1 ( p.53) 
 



81 
 

 
A carioca eleita, a escritora Cecília Meireles, amplia a representação 

anterior construída sobre o Rio de Janeiro com base em artistas televisivos. O 

mesmo exercício apresenta mais dois artistas brasileiros, um mineiro e outro 

paulista: Carlos Drummond de Andrade e Cândido Portinari. 

 

                                                                 Novo Avenida Brasil – 1 (p.53) 
 

 
Os artistas escolhidos como representações do Brasil, são todos da 

região Sudeste e têm relação importante com o Rio de Janeiro. Drummond 

viveu mais da metade de sua vida na capital carioca, enquanto Portinari 

estudou na cidade e nela viveu grande parte da vida. Isso vem reforçar a 

questão da representação do Rio de Janeiro como um lugar de detaque na 

cultura brasileira. 

No tocante à representação na lição 6 do MD3 do trabalho de brasileiros  

de diferentes regiões e cidades, além da atriz carioca já mencionada :   
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Estudante – Brasília: “Na semana passada, pela manhã fui à 
faculdade. Tive uma prova difícil, mas não saí da rotina. 2ª e 
5ª, à tarde, dei aula de matemática para dois alunos do ensino 
médio. À noite, fui para minha aula de inglês. Na 4ª, fiz 
ginástica na academia perto de casa. No sábado, estive num 
barzinho da moda com minha namorada. É só” 
 
Vendedor – Natal: “Sou vendedor ambulante, na semana 
passada ou hoje é sempre a mesma coisa. Saí de casa às 6h 
da manhã com minha mercadoria. Fui para a praia e fiquei por 
lá o dia inteiro. Vendi muito pouco e já gastei a metade 
pagando as contas atrasadas. O que sobrou não vai dar para 
passar a semana. 
 
Empresário – São Bernardo: “Sou uma pessoa muito metódica. 
Na semana passada, como sempre, me levantei às 6h30, fiz 
40 minutos de caminhada, em seguida, tomei banho e li todos 
os jornais como de costume. Cheguei ao escritório às 9 em 
ponto. Eu me reuni com meus assessores, recebi alguns 
clientes. Na 2ª, almocei com o diretor financeiro de um banco e 
na 5ª, jantei fora com colegas do setor para tratar de negócios. 
No fim de semana fui com a família para a fazenda. 
 
Guia turístico – Manaus: “Na semana passada, esteve aqui um 
grupo de jovens interessados em ecologia. Em geral, os 
turistas brasileiros querem fazer compras na zona franca. É 
mais barato. Mas esses rapazes quiseram subir o rio Negro, de 
barco, para conhecer a selva. Dormimos duas noites no barco 
e fizemos uma caminhada na mata. Não gostaram nem um 
pouco do clima e reclamaram dos mosquitos, mas acho que a 
experiência foi positiva.” 
 
Trabalhador – Porto Alegre: “Meu dia-a-dia é muito cansativo. 
A semana passada não foi diferente. Peguei o ônibus às 6 
horas e às 7 horas comecei a jornada na fábrica. Tivemos 
muito serviço, um colega não foi trabalhar porque está doente. 
Na 6ª- feira, depois do trabalho, joguei sinuca com o pessoal e 
quase perdi o ônibus. No sábado, fiz supermercado e, no 
domingo, fomos à casa da minha sogra. Aproveitei para assistir 
o jogo Inter X Grêmio na televisão. (p.50)  

 

Aqui encontramos a representação do estudante universitário classe 

média, que estuda, trabalha um pouco e sai durante a noite – Brasília/DF; do 

vendedor ambulante, que trabalha na praia, tem dificuldades econômicas e vive 

na região Nordeste – Natal/RN ; do empresário paulista, metódico e dedicado 

ao trabalho e à família – São Bernardo/SP; do guia de turismo do Amazonas, 

em atividade na floresta – Manaus/AM; e do operário gaúcho, que trabalha 
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bastante, fica até mais tarde, na sexta-feira, com os amigos e assiste futebol 

aos domingos. Distintas representações de diferentes brasileiros de variadas 

regiões, cada um advindo de uma determinada esfera econômica e social.  

Talvez por ter sido o MD3 editado em São Paulo, a capital paulista 

acaba sendo a grande cidade de referência.   

Podemos observar isso em diversas representações que o MD3 traz da 

cidade, como, por exemplo, na atividade da lição 2 – Encontros (p.13)- que dá  

sugestões do que fazer durante o final de semana (Anexo M). Todos os 

anúncios são da capital de São Paulo, representando espetáculos teatrais e 

musicais, restaurantes e bares. 

Outras representações de São Paulo surgem, nos diálogos, nas 

menções a lugares ou bairros conhecidos da cidade, e, ainda, na inclusão de 

fotos, como a do Teatro Municipal e do mapa que abre a lição 4 , intitulado 

Hotel e Cidade. 

 

 
 
 

  Figura 18 – Mapa do centro de São Paulo 
  Fonte: Novo Avenida Brasil – 1 ( p.53) 
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   Figura 19 – Teatro Municipal 
   Fonte: Novo Avenida Brasi – 1l (p.14) 
 

No MD3, ainda temos a representação dos problemas da cidade grande, 

focalizados em São Paulo,  assim como do acesso à cultura nela circulante.   

 

 
 

Novo Avenida Brasil – 1  ( p.75) 
 

 
No texto, podemos perceber a cidade de São Paulo representada no 

MD3 como espaço de trabalho, lazer e moradia de muitos estrangeiros – de 

forma semelhante ao que ocorre no MD2. Os problemas como poluição e o 

trânsito da capital estão, novamente, entre as representações. Podemos 

continuar observando isso no texto que segue:  
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Novo Avenida Brasil – 1 (p.71)  

 

As representações de São Paulo e do Rio de Janeiro neste texto do 

MD3 estão relacionadas aos problemas das grandes cidades, como trânsito, 

filas e falta de tempo para  as pessoas se socializarem e terem uma vida além 

do trabalho. O destaque vai para o fato de o Rio de Janeiro estar citado ao lado 

de São Paulo como uma das cidades onde esses problemas também existem. 

Outros centros urbanos breasileiros também são mencionados nos 

textos e nos exercícios do MD3. Um exemplo disso é Curitiba, capital do 

Paraná, colocada em foco no diálogo que se segue : 

 
- Eu gostaria de conhecer a cidade. O que o senhor me 
recomenda? 
- Porque a senhora não vai visitar o Museu Paranaense? 
- A que horas abre? 
- Acho que às 9 
- É perto? 
- Não muito. A senhora precisa tomar um táxi ou um ônibus. 
- Mas eu quero andar a pé. Acho que não vou visitar o museu 
hoje. Talvez amanhã. 
- Então, por que a senhora não vai ao Passeio Público? Fica 
perto daqui. (p.25) 
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E mantida em foco por meio de foto e quadro referente às atrações 

existentes na cidade: 

 
 

                  Novo Avenida Brasil – 1 (p. 25) 
 

 
A representação da cidade de Curitiba nesses textos é a de um espaço 

em que natureza e a cultura estão equilibradas. O texto que se segue, na 

mesma página, “Primeiro conheça a capital”, reforça a imagem de cidade 

grande, organizada e com uma infraestrutura adequada ao turismo: 

 
Fundada em 1963, Curitiba é uma grande cidade, com 
infraestrutura de hotéis e restaurantes, aeroportos, locadoras, 
agências de turismo, bares, casa de show, casa de chá, 
museus, parques, antiquários e shoppings, que vão tornar sua 
visita muito agradável.(p.25)   
 
 

Também são feitas menções às origens da cidade: 
 
 

Você pode começar a visitar Curitiba pelo setor histórico, cujas 
construções são dos séculos XVIII e XIX, e fazem do local um 
museu ao ar livre; a casa Romário Martins, última construção 
colonial da cidade. (p.25) 
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Outra cidade do estado paranaense representada no MD3 é Foz do 

Iguaçu, que surge em um exercício de produção oral ilustrado por foto:  

 

 
 

Novo Avenida Brasil – 1 ( p.30) 
 

A representação dessa cidade é construída de um ângulo turístico.   

Amazonas, Bahia, Pernambuco e Brasília são outros espaços brasileiros 

representados no MD3. 

Sobre o estado do Amazonas, o MD3 traz apenas um mapa com dados 

numéricos (p. 32) e uma foto do Teatro Amazonas, em Manaus (p. 83).  

A Bahia é focalizada em uma publicidade de venda de imóveis, 

encimada pelo título Sol, areia e mar (p. 31). A representação de um dos 

poucos espaços da região Nordeste é voltada exclusivamente para as belezas 

naturais e o turismo na região.  

Essa propaganda de imóveis no litoral baiano está ao lado de outras 

com anúncios de imóveis e de estabelecimentos da rede hoteleira nas praias 

do litoral paulista e nas montanhas de Minas. 
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Ladeando essas publicidades surgem pequenos textos e fotos de 

brasileiros principalmente mineiros que planejam onde e como passar suas 

férias. Um desses personagens corresponde ao estereótipo do mineiro 

interiorano e econômico.  

Outro espaço brasileiro citado no MD3 é Olinda-Pernambuco, cuja 

representação, voltada exclusivamente para o Carnaval, se dá em um texto 

não verbal que acompanha um  exercício de completar as falas de um diálogo: 

 

a) Você também vai passar o carnaval em Olinda? 
................................, mas ainda não tenho reservas de hotel.  
 
 

 
 

                                         Figura 20 - Carnaval em Olinda 
   Fonte: Novo Avenida Brasil – 1 (p. 80) 

 

Brasília se faz presente em foto do Palácio do Planalto e que 

acompanha atividades de completar frases. A representação é voltada para o 

contexto político:  
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(a) Viajo no fim do mês. Vou ........................ 5 dias em Brasília. 
Ah, é? E o que você vai ................... lá? 
................. fazer uma reportagem com o novo Ministro da 
Economia. 
 

 
 

                                      Figura 21 – Brasília 
                                      Fonte: Novo Avenida Brasil (p.81) 

 

No MD3, em textos da lição 4 (p. 31) e das atividades da lição 6 (p. 96) , 

dois personagens são caracterizados com traços integrantes dos estereótipos 

do mineiro (econômico, negociante, ligado à família) e do brasileiro (alegre, 

otimista e perseverante).       
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6.  RESULTADOS 

 

O MD 1, editado na Argentina, por se tratar de um livro didático 

destinado a aprendizes de PBE já iniciados no conhecimento da língua-alvo e 

que desejam aperfeiçoá-lo, traz textos mais extensos e complexos, que 

focalizam uma grande variedade de temas relativos a dinâmicas sociais e à 

inscrição de diferentes grupos e sujeitos na sociedade brasileira.    

Os textos são autênticos, retirados de revistas brasileiras de grande 

circulação, sendo representativos de perspectivas de diferentes segmentos de 

nossa sociedade. Ressalte-se, contudo, que, segundo Júdice (2007, p.1), a 

seleção e a articulação do material textual incluído em qualquer livro didático 

sempre traz a marca de seu(s) autor(es), neste caso de autoras brasileiras que, 

da Argentina, projetam seus olhares sobre a língua e a cultura-alvo.  

Essa relação aos espaços em que são representados o Brasil e sua 

gente, há uma variedade de regiões13 e cidades, porém observa-se predomínio 

do eixo Rio – São Paulo. 

O Rio de Janeiro da zona Sul e da periferia é representado por textos 

verbais e não verbais do MD1, com enfoque para aspectos distensos da vida 

da cidade (feriados, praia, futebol, festas); para aspectos culturais (música) e 

para aspectos comportamentais (informalidade, relações entre os gêneros, 

raças e classes sociais). Alguns ângulos negativos são atenuados como a 

violência e as diferenças sociais. Observa-se ainda a visão do Rio de Janeiro 

como cartão postal do Brasil e a do carioca como um brasileiro que valoriza 

sua cidade, seu modo de falar, os momentos de lazer e de escape do cotidiano 

                                                             
13 Sudeste, Sul, Nordeste e Norte 
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de trabalho e as oportunidades de interação, por  vezes se autorepresentando 

em oposição ao paulista. Registre-se, ainda, na representação dos cariocas os 

traços da solidariedade e da cordialidade, também presentes no estereótipo do 

brasileiro.     

São Paulo é mostrada como grande metrópole, com economia forte e 

como espaço de trabalho e atividades culturais, sendo o paulista apresentado 

como dinâmico, trabalhador e ainda, no depoimento de uma fluminense, como 

aberto e receptivo a diferenças culturais.  

Outros espaços brasileiros têm uma representação mais apagada no 

MD1.  

Já o MD2, diferentemente do MD1, não possui textos autênticos; todos 

parecem ser elaborados pela autora, que, do Paraguai, projeta seu olhar sobre 

a língua e a cultura do Brasil. Os espaços focalizados nos textos são de várias 

regiões/cidades brasileiras, sendo interessante observar como sempre se tenta 

mostrar a questão da diversidade nacional. As relações sociais e os costumes 

do povo brasileiro não são tão representados nesse material.   

No MD 2, vemos o Brasil do turismo, o foco é quase sempre nas belezas 

naturais das regiões e cidades, nos atrativos que oferecem aos viajantes, na 

culinária e na indústria – a  parte positiva do Brasil exportado pela mídia. Em 

nenhum momento esse material vai mencionar a questão da desigualdade 

social e econômica, violência ou qualquer outro problema que o Brasil possa 

ter. Dá ênfase também à religiosidade e ao legado de diferentes etnias 

presente em nossa língua e cultura.    

O Rio de Janeiro é representado nos textos verbais e não verbais desse 

material como o lugar do turismo para onde a família viaja. Um espaço com 
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natureza exuberante e riquezas naturais representadas pelas importantes 

reservas de petróleo. Os outros estados e regiões presentes no livro são 

descritos seguindo basicamente quatro parâmetros: história, aspectos culturais, 

belezas naturais e economia, sendo que São Paulo é o estado mais citado. 

 Apresentada como “o lugar para morar”, a cidade de São Paulo é vista 

como importante centro urbano, com todos os problemas com os quais os 

habitantes de uma cidade grande convivem: trânsito, poluição, correria, foco 

excessivo no trabalho e pouco tempo para a interação social. No habitante do 

Rio de Janeiro, o MD2 destaca a informalidade, tentando, inclusive, mostrá-la  

na fala dos jovens da região.     

O MD 3 possui tanto textos autênticos como não autênticos, focalizando 

não só diferentes cidades brasileiras, mas também as relações entre as 

pessoas. Nesse livro, também observamos a tentativa de contemplar a 

diversidade social brasileira, como no texto que descreve os tipos de moradias 

do Brasil (p. 89). 

Nos textos do MD3 que contemplam o Rio de Janeiro – poucos e 

sobretudo não verbais – o foco é na face turística da cidade. A cidade mais 

representada na obra é São Paulo. Ao focalizarem Rio e São Paulo, os autores 

do MD3 mostram também alguns problemas desses grandes centros.  

Nesse material, vemos a reafirmação do foco na região Sudeste. 

Exemplo disso é a representação dos “artistas brasileiros”: três personagens 

importantes (literatura e artes plásticas) foram selecionadas, todas 

pertencentes a essa região.  

Sendo assim, podemos observar que os materiais analisados acabam 

contribuindo para a formação de generalizações sobre os brasileiros a partir de 
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determinadas cidades/estados, geralmente aquelas que detém o maior poder 

econômico.  

Na representação do Brasil e dos brasileiros configuradas nos textos 

verbais e não verbais nos materiais didáticos de PLE analisados, percebemos  

um destaque maior para São Paulo e um relativo apagamento do Rio de 

Janeiro, que, em décadas anteriores, constituía o centro das atenções. Nos 

materiais analisados, a capital paulista e o modo como as pessoas vivem 

naquela cidade resumem o cotidiano do brasileiro. Todavia, praia, futebol e 

carnaval, representações do Rio de Janeiro conhecidas no imaginário popular, 

ainda estão bastante presentes nos materiais de ensino de PLE. A praia é 

mostrada como um dos principais lugares de divertimento e, até mesmo, de 

prática de esportes, o que configura uma perspectiva diferente do 

comportamento do brasileiro no que diz respeito à sua relação com esse 

espaço. DaMATTA (1994, p. 17), abordando a questão da identidade brasileira 

e comportamentos típicos de nossa cultura em determinados espaços, 

menciona alguns relacionados à praia: “vou à praia para ver e conversar com 

amigos, ver as mulheres e tomar sol, jamais para praticar um esporte”    

O carnaval é mostrado não só da sua versão carioca, mas também em 

outras que acontecem pelo país, sobretudo no Nordeste. Observamos, assim, 

uma tentativa de representar a pluralidade do país, os muitos brasis. Não 

apenas nesses aspectos, mas em outros também, às vezes, reproduzindo 

algumas imagens estereotipadas, mas paralelamente trazendo muito do 

cotidiano e da vivência dos brasileiros.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção final, vamos apresentar respostas para as questões que 

formulamos no início desta pesquisa, que objetivou pesquisar as 

representações do Rio de Janeiro e do carioca em textos verbais e não verbais 

de três materiais didáticos de português para estrangeiros contemporâneos, 

editados na Argentina, no Paraguai e no Brasil. 

Em décadas passadas o Rio de Janeiro e os cariocas já foram vistos por 

muitos estrangeiros e brasileiros como uma espécie de essência do Brasil e 

dos brasileiros e, portanto, como representantes autorizados de nosso país e 

de nossa gente. Millôr Fernandes, na obra Que país é este?, já dizia nos anos 

70: “Os paulistanos (!) que me perdoem, mas ser carioca é essencial”, 

traduzindo essa visão da cidade e de sua gente. Os livros didáticos de PBE 

também faziam circular essa imagem, geralmente estereotipada, de um espaço 

com natureza e povo exuberante.    

Na atualidade, quando já se percebe o Brasil como um amálgama de 

muitos brasis, observamos que, nos livros didáticos de PBE, o Rio de Janeiro e 

seus habitantes deixam de receber todos os olhares, repartindo-os com outros 

espaços e sua gente, principalmente com São Paulo.  

Nos materiais didáticos analisados nesta pesquisa, o Rio de Janeiro 

ainda é predominantemente representado como um espaço com muita beleza 

natural e atrações (praia, carnaval, futebol, música, festas) e os cariocas como 

informais, cordiais, receptivos e desestressados. Nos três materiais, os 

estereótipos da cidade e de seus habitantes ainda são frequentes. Além disso,  
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os aspectos negativos do ambiente urbano e do comportamento humano, 

embora numerosos, surgem minimizados.  

Em contraponto com o Rio de Janeiro e com os cariocas, surgem, nos 

materiais analisados, São Paulo e os paulistanos. A cidade é representada 

como efervescente centro urbano, focado no trabalho e na produção, e o 

paulista é mostrado como batalhador, dinâmico e aberto a diferenças culturais. 

No MD3, São Paulo tem uma presença muito mais marcada que a do Rio de 

Janeiro, talvez pelo fato de o livro ter sido elaborado por autores em atividade 

naquele espaço.  

Os estereótipos do Rio de Janeiro e dos cariocas são mais marcados no 

MD2, Viajando ao Brasil, que nos representa na perspectiva de um olhar que 

se projeta do Paraguai.  

Outras cidades/regiões brasileiras e seus habitantes também merecem 

registro nos três materiais analisados (sobretudo das regiões Sudeste e Sul, 

seguidas pela região Nordeste), nelas sendo abordados, entre outros, aspectos 

históricos e culturais, tradições, organização social, economia, turismo e artes. 

As regiões brasileiras menos representadas, Norte e Centro-Oeste, são 

focalizadas sobretudo no que se refere ao componente Natureza.  

Com relação a convergências entre as três obras analisadas no que se 

refere às representações do Rio de Janeiro, destaca-se sua apresentação 

estereotipada, sobretudo em textos não verbais que funcionam como cartões 

postais. A natureza exuberante e a praia são pontos de destaque, assim como 

o carnaval.  

Observamos também divergências de abordagem entre os materiais 

editados fora do Brasil: o MD1 representa a cidade com ângulos negativos e 
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positivos, ou seja, levantou alguns problemas sociais do Rio como 

representativos do Brasil e paralelamente focalizou a cultura e a descontração 

da cidade e de seu povo. Já o MD2 só deu destaque às características 

positivas ligadas ao turismo e à informalidade carioca. Em relação ao MD3 

(editado em São Paulo), o Rio de Janeiro merece pouca atenção, sendo 

representado de forma estereotipada com seus atrativos naturais e pouco se 

mostrando do carioca, praticamente colocado de lado, enquanto o paulista é 

colocado em foco.   

No que concerne ao Rio de Janeiro e ao carioca, apesar de nossas 

mazelas, a representação estereotipada (predominantemente positiva) ainda é 

marcante nos materiais analisados. Millôr Fernandes, no texto já mencionado,  

escrevendo sobre o que é ser carioca, chamava a atenção para toda essa 

“folclorada que lhe[ao carioca] foi impingida anos a fio com o objetivo de torná-

lo objeto de turismo”.  

As representações do Rio de Janeiro e dos cariocas configuradas nos 

textos dos materiais didáticos de PBE analisados nesta pesquisa, elaborados 

por diferentes autores inscritos em distintos espaços e contextos, ainda se 

mostram perpassadas por estereótipos que circulam há décadas, porém 

também se observa que o Rio e sua gente já detém um espaço mais reduzido 

nessas obras, dividindo-o com outras regiões do Brasil e não sendo mais 

apresentados como uma síntese do país e de sua gente.  
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ANEXO F (Continuação) 
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ANEXO I (Continuação) 
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