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Uma das tarefas mais importantes da 

prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas 

relações uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a 

experiência profunda de assumir-se. 

Assumir-se como ser social e histórico 

como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de 

sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de 

amar. 

          (FREIRE, 1996, p. 41)  



RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar o lugar do gênero musical samba em 

materiais didáticos voltados ao ensino de Português do Brasil para Estrangeiros, 

observando a sua função enquanto recurso didático, promotor da interação entre língua 

e cultura brasileira. Partindo do pressuposto de que o samba é um arquivo social, 

linguístico e cultural, realizou-se a análise de três livros didáticos adotados em cursos de 

idiomas do estado do Rio de Janeiro, editados entre os anos 2008 e 2014. Como 

objetivos específicos, buscamos identificar estereótipos acerca do brasileiro, analisar o 

potencial do samba como recurso presente no manual didático e contribuir para os 

estudos de Português do Brasil para Estrangeiros, sugerindo reflexão sobre as práticas 

pedagógicas. A base teórica desta pesquisa destaca os conceitos de cultura, identidade e 

interculturalidade, discutidos por autores como Raymond Williams e Denys Cuche e 

Michael Byram. Nossa metodologia segue o formato de análise qualitativa, de cunho 

exploratório, examinando os elementos relacionados ao samba dispostos nos manuais 

didáticos, os quais se encontram em forma de textos verbais, textos não-verbais ou 

textos multimodais. Torna-se relevante realizar esta pesquisa, voltada à área de contato 

linguístico, a fim de estimular a reflexão sobre os discursos que fazem parte da 

construção de saberes, além de avaliar o processo de construção da identidade 

linguística do estrangeiro e sua percepção do contexto cultural em que está inserido. 

 

Palavras-chave: Português do Brasil para Estrangeiros. Samba. Manual didático.   



ABSTRACT 

 

The present research aimed to investigate the place of the musical genre samba in 

didactic materials aimed at the teaching of Portuguese for Foreigners, observing its 

function as a didactic resource promoting the interaction between Brazilian language 

and its culture. Based on the assumption that samba is a social, linguistic and cultural 

archive, we examined three textbooks adopted in language courses in the state of Rio de 

Janeiro that were published between 2008 and 2014. Our specific objectives were 

identifying stereotypes of Brazilian people, analyzing the potential of samba 

as a resourceful tool in textbooks, contributing effectively to Portuguese for Foreigners 

studies, and suggesting a reflection upon pedagogical practices. The theoretical basis of 

this research highlights the concepts of culture, identity and interculturality, discussed 

by authors such as Raymond Williams, and Denys Cuche and Michael Byram. Our 

methodology follows the format of qualitative, exploratory analysis, examining the 

elements associated with samba in textbooks, as verbal, nonverbal or multimodal texts. 

It is relevant to carry out this research of linguistic contact area in order to 

stimulate a critical reflection on the discourses that are part of the construction of 

knowledge, alongside process evaluation of the construction of the linguistic identity of 

the foreigner and his perception of the cultural context of the place where he belongs to. 

 

Keywords: Portuguese for foreigners. Samba. Textbook.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

O professor de língua estrangeira se apropria de metodologias de ensino para 

realizar sua prática docente, ou seja, faz as suas escolhas de acordo com o que acredita 

ser o mais adequado ao seu público-alvo. Os debates acerca da importância de uma 

abordagem comunicativa, com viés cultural, vêm sendo cada vez mais constantes, 

despertando um olhar crítico para a disposição de seus conteúdos nos manuais didáticos 

e para as atividades propostas ao aprendizado da língua. Levando em consideração o 

fato de o Brasil contar com um número restrito de livros de Português do Brasil para 

Estrangeiros no mercado de idiomas, as limitações pedagógicas dos materiais desafiam 

a prática docente. Cabe ao professor reflexivo evitar que as aulas fiquem limitadas 

apenas ao disponibilizado no manual didático, propondo um desenvolvimento mais 

amplo das atividades. Temos então um professor observador, que reflete sobre sua 

própria prática pedagógica e potencializa o seu trabalho oferecendo um momento de 

aprendizado mais rico ao seu aluno. 

Estrangeiros que optam por um estudo autônomo, dispensando a orientação de 

um professor, podem ser surpreendidos pelas limitações dos materiais, absorvendo os 

conteúdos disponíveis como verdades linguísticas e culturais. Observamos que muitos 

dos materiais didáticos de Português do Brasil para Estrangeiros, doravante PBE, 

buscam contextualizar os conteúdos linguísticos com a inserção de dados culturais. Por 

outro lado, tal informação pode ser introduzida pelo manual de maneira insuficiente ou 

com abertura para uma interpretação equivocada.  Entendemos que a tentativa de 

realizar uma prática de ensino separando cultura e língua seria inadequada, visto que 

uma é determinante para a outra. Todavia, vale ressaltar a importância das escolhas a 

serem feitas em relação ao conteúdo disponibilizado aos alunos e os sentidos que a 

partir dele serão gerados. Reconhecemos a importância de praticar as estruturas de uma 

língua visando a automatizá-las, porém se faz claro que tanto a memorização de listas 

de palavras descontextualizadas como a promoção de exercícios de fixação não tornam 

o estudante um falante proficiente, capaz de associar as possibilidades lexicais da língua 

às situações adequadas ao seu uso. A visão pós-estruturalista entende a língua como um 

discurso ou prática social, atribuindo relevância ao seu contexto - língua como 

constituinte da identidade do sujeito.  

A presente pesquisa defende a importância de se realizar um ensino de 

Português do Brasil para Estrangeiros que abarque o aspecto cultural, de modo que o 
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estudante possa compreender adequadamente o contexto em que está inserido. 

Acreditamos que este viés é capaz de proporcionar um aprendizado mais dinâmico, 

enriquecido pelo estudo de comportamentos, crenças e hábitos locais, indo de encontro 

ao reforço de estereótipos já existentes sobre o Brasil e sua população. Nesta 

perspectiva, evitam-se os moldes focados apenas na leitura de textos, listas de 

vocábulos e exercícios de repetição. Vale ressaltar que esta pesquisa concentrou sua 

investigação no ensino de Português do Brasil para Estrangeiros com foco em 

expatriados que vivem no Brasil.  

A partir da análise de materiais didáticos, propusemo-nos a investigar de que 

forma acontece a interação entre língua e cultura no âmbito do ensino de PBE, 

compreendendo a relevância de realizá-la em um movimento de interseção, de modo a 

fundamentar apropriadamente os elementos estudados. Focamos nosso estudo no uso do 

gênero musical samba, entendendo ser possível, a partir dele, explorar os aspectos 

referentes à língua em si, além de compreender uma face da identidade do brasileiro 

apresentada em suas letras, enriquecendo o processo de formação do aprendiz. Partimos 

do pressuposto de que o samba é um arquivo social, linguístico e cultural, cuja história 

preserva o sentimento de resistência de um movimento do povo que já foi perseguido e 

criminalizado no passado, possuindo marcas das tensões do processo de formação da 

sociedade brasileira. Hoje, trata-se de um signo indispensável de identificação nacional, 

fundamental bastião da cultura afro-brasileira, com ampla repercussão internacional.  

As diferentes regiões do Brasil e, mesmo em menor escala, muitas das suas 

cidades são influenciadas historicamente por grupos étnicos distintos, o que é 

reproduzido nas práticas sociais, desde a gastronomia até as manifestações culturais de 

maior alcance, como a música. Optamos pelo estudo do gênero samba devido à sua forte 

conexão com a ideia disseminada de identidade brasileira, amplamente divulgada pelas 

mídias e instâncias turísticas, o que se reflete no imaginário do estrangeiro estudante de 

língua portuguesa. Dessa forma, muitos dos expatriados já possuem alguma 

proximidade com este elemento cultural, que está presente inclusive nos materiais 

didáticos de PBE, os quais propõem uma construção de concepção cultural brasileira. 

Cabe a nós, como professoras reflexivas e investigadoras, avaliar o teor de tais 

propostas didáticas. 

 Ritmo brasileiro de repercussão internacional, o samba é capaz de transmitir em 

seus versos sua própria relação com o brasileiro, conforme composição de Dorival 
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Caymmi: “Quem não gosta de samba bom sujeito não é”
1
. Músicas do cantor e 

compositor José Flores de Jesus, conhecido como Zé Keti, podem ser ouvidas e 

orgulhosamente cantadas em rodas de samba por todo o país, contando um pouco sobre 

a história do samba e sobre aqueles que a constituem: “Eu sou o samba / A voz do 

morro sou eu mesmo sim senhor / Quero mostrar ao mundo que tenho valor / Eu sou o 

rei dos terreiros [...] Sou natural aqui do Rio de Janeiro / Sou eu quem leva a alegria 

para milhões de corações brasileiros”. A fim de investigar o lugar do samba na 

composição da perspectiva cultural da língua estudada, analisamos três livros didáticos 

encontrados no mercado brasileiro, editados entre os anos 2008 e 2014. Avaliamos se as 

propostas apresentadas nos manuais tendem a subutilizar o gênero ou aproveitam seu 

potencial enquanto campo privilegiado de percepção da cultura nacional – uma 

oportunidade para observar os conflitos em torno das divisões de classe deste país, 

significação e ressignificação dos elementos que nos caracterizam.  

A princípio, pretendíamos observar apenas textos verbais dispostos nos manuais 

com propostas anunciadas como didáticas. Todavia, no decorrer da pesquisa, notamos 

que os livros didáticos apresentam algumas breves alusões ao contexto do samba - 

breves enquanto materialidade, porém suficientes para atribuir sentidos que direcionem 

o leitor a uma construção de percepção de quem poderia ser o brasileiro pertencente ao 

contexto do mundo do samba. Por esta razão, ampliamos o escopo de nosso estudo, no 

qual realizamos uma análise de elementos relacionados ao samba dispostos nos manuais 

didáticos, os quais se encontram em forma de textos verbais
2
, textos não-verbais

3
 ou 

textos multimodais
4
. Portanto, o presente estudo contempla a análise de todas as 

associações ao contexto do samba dispostas nos materiais didáticos, ainda que tais 

alusões não sejam explícitas, isto é, não sejam enunciadas como um propósito da 

atividade. Torna-se essencial realizar esta pesquisa voltada à área de contato linguístico, 

de modo a observar o que é ofertado pelos materiais didáticos, refletindo sobre os 

                                                 
1
 Informações sobre Caimmy encontradas no Dicionário Cravo Alvin da Música Popular Brasileira. 

Disponível em <http://dicionariompb.com.br/dorival-caymmi/dados-artisticos>. Acesso em 12 de fev de 

2018. 
2 

Segundo Costa (2004. p. 1), “pode-se definir texto, hoje, como qualquer produção linguística, falada ou 

escrita, de qualquer tamanho, que possa fazer sentido numa situação de comunicação humana, isto é, 

numa situação de interlocução.”.  
3
 Consideramos não-verbais os textos constituídos por  imagens ou símbolos através dos quais se 

estabelece uma comunicação sem palavras. 
4
 Entendemos como multimodal o texto que une elementos advindos de diferentes registros de linguagem, 

combinando a comunicação verbal com a não-verbal em sua materialização. 
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discursos os quais fazem parte do processo de construção de saberes, assim como sobre 

a construção da identidade linguística do estrangeiro que está aprendendo português. 

A obra Português para estrangeiros: questões interculturais, organizada por 

Meyer e Albuquerque, traz uma abordagem de Júdice (2013) sobre a identidade 

brasileira em manuais didáticos voltados ao ensino de língua portuguesa para falantes de 

alemão. A autora comenta que, ao buscar materiais de ensino de PBE, o estudante se 

depara com a escassez de livros editados tanto no Brasil como fora do País, frisando a 

importância da oferta de amostras confiáveis da língua e de sua cultura. Segundo Júdice, 

as palavras da língua estudada constituem textos os quais projetam situações, 

personagens, interações e cenários compreendidos como uma realidade ligada ao 

contexto de funcionamento da língua. Quando selecionam e elaboram seus textos, os 

autores fazem uso de representações de um objeto, ou seja, da identidade conectada à 

língua e à cultura. Ao disponibilizar nos materiais didáticos tais representações, o autor 

oferece ferramentas para que o leitor construa suas próprias representações, estando 

inscrito naquele ou em outro grupo social. 

 

Uma das maneiras pela qual as identidades acabam sofrendo o processo de 

renegociação, de realinhamento, é o contato entre as pessoas, entre os povos, 

entre as culturas. É por esse motivo que se torna cada vez mais urgente 

entender o processo de ‘ensino-aprendizagem’ de uma língua “estrangeira” 

como um processo de redefinição de identidades... Logo, quem transita entre 

diversos idiomas, está redefinindo sua própria identidade. Dito de outra 

forma, quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma nova 

pessoa. (RAJAGOPALAN, 2003, p. 69) 

 

Entendemos que a abordagem mais adequada se pauta em uma perspectiva 

intercultural, em um movimento dialógico que valorize os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. Uma prática que evita o etnocentrismo poderá 

aproximar o estudante da nova cultura em que está inevitavelmente inserido, 

administrando comparações linguístico-culturais e possíveis confrontos. O professor 

deve se posicionar como um mediador na construção de novos conhecimentos, 

possibilitando uma relação dialética no transcorrer do contato linguístico, através do 

qual o aprendiz poderá refletir acerca das percepções a partir das próprias experiências, 

reconstruindo sua identidade social. Apresentaremos, ao longo deste estudo, alguns dos 

possíveis sentidos em torno das alusões ao samba em materiais didáticos de PBE, além 

de propor abordagens que valorizem o seu contexto histórico-social. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

No ensino de PBE, o aspecto cultural influencia tanto na comunicação como na 

compreensão dos costumes e valores dos falantes da língua-alvo. Este estudo se propôs 

a investigar os desdobramentos do gênero musical samba para o ensino da cultura 

brasileira, desenvolvido aqui como arquivo social, linguístico e cultural. Observamos a 

sua presença e a sua ausência nos materiais de PBE adotados em cursos de idiomas do 

estado do Rio de Janeiro, visto que acreditamos na possibilidade de se realizar uma 

análise tanto da sua materialidade como da ausência de materialidade.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o gênero musical samba 

em materiais didáticos de PBE. 

Como objetivos específicos, buscamos:  

 identificar em livros didáticos de PBE o perfil do brasileiro relacionado 

ao mundo do samba, revelando possíveis estereótipos;  

 verificar o potencial do samba como recurso didático, considerando-o 

uma fonte linguística, histórica e social para o ensino de PBE.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA E SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

No ensino de uma língua estrangeira, deve ser traçada uma relação entre empatia 

e aprendizagem através da qual o aprendiz terá um estímulo para conhecer a fundo o 

espaço em que vive, combinando perspectivas linguísticas e culturais – ou melhor – 

interculturais. Entendemos que a apresentação de um novo elemento cultural ao 

estudante expatriado deve ocorrer por meio do estabelecimento de um diálogo, com a 

valorização dos sujeitos envolvidos neste processo, de modo a promover empatia e 

negociação de identidades, conforme veremos em Bauman (2005).       

Acreditamos que o ensino de forma contextualizada, tendo como ponto de 

partida aspectos da história do país e de seu povo, possibilita maior êxito em seu 

aprendizado. O samba é um documento no qual são depositados sentimentos, 

expectativas, peculiaridades da cultura local, além de trazer o registro da forma 



18 

 

linguística de diferentes épocas.  Segundo Nogueira (2006), “o samba [...] é capaz de 

contar a história do Brasil, por meio de um viés  mais original,  mais criativo e mais 

autêntico.”  Defendemos que uma compreensão mais ampla da trajetória e da 

identidade  do povo brasileiro  pode ser obtida nas  letras dos sambas, ultrapassando a 

versão simplória divulgada tanto pelas mídias como, possivelmente, pelos materiais 

didáticos.    

 

[...] o samba vem cantando o encontro das diferentes culturas e 

da miscigenação peculiar que, no Brasil,  foram capazes  de produzir uma 

originalidade típica que  deve  ser preservada, de outro lado, o 

samba também tem sido um modo de contar a história do povo brasileiro, na 

perspectiva crítica do modelo de colonização que nos foi imposto. 

(NOGUEIRA, 2006, p. 1) 

 

Considerando as referências socioculturais presentes no gênero musical samba, 

torna-se possível realizar um plano de ensino de PBE multidisciplinar, explorando um 

elemento cultural rico em informações históricas, linguísticas e sociais – a leitura de 

uma face da própria identidade nacional. A relevância deste estudo reside, portanto, na 

investigação quanto à exposição ou apagamento de referências culturais ligadas ao 

contexto do samba em manuais de PBE, com vistas a analisar seus símbolos 

selecionados para a composição do material e a mensagem que se busca transmitir 

através deles.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A seguir, apresentaremos a base teórica de nossa pesquisa, destacando os 

conceitos de cultura, identidade e interculturalidade no ensino de língua estrangeira. 

Nosso foco será o uso do samba como elemento linguístico-cultural relevante ao ensino 

de PBE, promovendo uma percepção distinta de um ícone pontual para a identidade 

brasileira.  

Iniciamos apresentando o conceito de cultura e sua relação com o ensino de 

línguas. Dispomos as acepções expostas pelo Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

(2005), seguidas da exposição de Raymond Williams (2007), que explicita desde a 

origem da palavra, observando sua evolução semântica em comparação com outras 

línguas e as influências exercidas por vocábulos afins. Williams perpassa os campos da 

filosofia, antropologia e arqueologia com uma ampla abordagem histórica.  

Traremos a proposição de Laraia (2002), que expõe sua visão antropológica, 

estabele diálogo com Williams e com outros antropólogos de renome. Em seguida, 

apresentaremos a perspectiva de Denys Cuche (1999); suas reflexões sobre o homem e a 

sociedade. O conceito de cultura também será considerado a partir das ideias propostas 

por Chaui (1997), que faz uma análise dos termos Cultura do povo e Cultura das elites, 

observando as suas manifestações culturais específicas e possíveis contradições.   

Nossa reflexão sobre o conceito de identidade tem como base a entrevista 

conduzida pelo jornalista Benedetto Vecchi, em diálogo com Bauman (2005), segundo 

o qual o tema identidade é controverso. Veremos aqui perspectivas sobre Quem você é, 

alteridade e pertencimento, neste líquido mundo moderno. Consideraremos o estudo de 

Baccega (1988) acerca de estereotipia e diversidade cultural, no qual a professora 

dialoga com as concepções de Lippmann (1972) e Bosi (1977). Por fim, observaremos 

os pressupostos de Michael Byram (2008) sobre “interculturalidade” na obra From 

Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship – Essays and 

Reflections.  

 

2.1 O CONCEITO DE CULTURA E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

  

 O Dicionário Enciclopédico Ilustrado (2005, p. 310) traz uma série de acepções 

para o termo cultura. As primeiras identificam cultura como “ato de cultivar”, 
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“Desenvolvimento da capacidade intelectual mediante estudos e exercícios” e “Saber, 

conhecimento”. As significações seguintes parecem mais adequadas ao presente estudo:  

 

Conjunto de condições materiais e intelectuais que caracterizam uma 

sociedade em cada etapa de sua existência. [...] Conjunto de elementos 

materiais e espirituais que, diferentemente do meio à volta e dos meios 

naturais, uma sociedade cria por si mesma e serve para diferenciá-la de outra. 

A língua, a ética, as instituições, as artes e as ciências são os elementos que 

constituem a cultura. Segundo E. B. Tylor, “a cultura ou civilização é esse 

complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os 

costumes e quaisquer outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem 

enquanto membro da sociedade”. Disso deduz-se que, por contraposição ao 

que é inato e próprio da natureza (herança genética), a cultura é tudo aquilo 

que o homem transmite e que engloba a herança social e a tradição de um 

grupo ou sociedade. Mas o homem, uma vez interiorizada e assimilada a 

cultura, pode chegar a confundi-la com o natural. [...] O que realmente 

caracteriza a cultura humana é sua capacidade de captar e expressar 

significados não sensoriais (símbolos), sendo essa a base do pensamento 

abstrato. [...] Filos.
5
 Realizações do espírito humano, que em última análise 

remetem a uma reflexão sobre o homem, considerado não somente em seu 

fazer, mas em se fazer. Entre os filósofos que estudaram com especial 

interesse esse tema, cabe citar Hegel, Nietzsche, Dilthey, Spengler, Scheler, 

Hartmann, Ortega, Fromm, Sullivan e outros. [...] cultura popular. Sociol.
6
 

A resultante da atividade criativa dos estratos mais amplos da sociedade e 

que diferentemente, da cultura superior, não é obra de uma minoria 

especializada. Constitui uma expressão material da idiossincrasia própria de 

um povo. (2005, p. 310)  

 

2.1.1 Cultura segundo Raymond Williams (2007) 

 

Ao definir cultura, ou melhor, culture, Williams (2007) alerta que esta é uma das 

mais complicadas palavras do inglês, sua língua materna. Justifica esta dificuldade 

citando o complexo desenvolvimento histórico do termo em uma série de línguas 

europeias, tornando-se ainda mais complexo ao passar a ser usado como referência em 

diversas disciplinas intelectuais, assim como em distintos e incompatíveis sistemas de 

pensamento.  

Verifiquemos as acepções etimológicas apresentadas pelo autor. O verbo latino 

colere pode ser compreendido como habitar, cultivar, proteger ou honrar com 

veneração. Houve um distanciamento destes significados nos substantivos derivados. 

Assim, habitar se desenvolve a partir da forma latina colonus, até chegar a colony – em 

português, colônia. Seguindo o mesmo processo de desenvolvimento, temos “honrar 

com veneração”, que parte da palavra latina cultus e chega ao inglês cult – em 

                                                 
5
 Filosofia. 

6
 Sociologia. 
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português, culto. Neste movimento, cultura passa a ser compreendida como cultivo ou 

cuidado, apesar de seus significados medievais serem relacionados à honra e à adoração.  

A partir da forma latina cultura, chegou-se à francesa couture e, posteriormente, 

culture, fazendo alusão especialmente à lavoura.  O autor ressalta que os primeiros usos 

da palavra cultura remetiam ao cuidado, com atenção especial à colheita e aos animais.  

O acessório coulter parte do latim culter, correspondente à relha de arado em ambas as 

línguas, para ter um desenvolvimento linguístico distinto. Passa pelo inglês antigo culter 

e suas variantes até alcançar culture no início do século XVII, processo que 

proporcionou uma base para o significado por metaforização.  

No início do século XVI, as atenções passariam a ser não somente com o 

crescimento natural, mas também em relação ao processo de desenvolvimento humano. 

Somado à lavoura, este seria o principal significado até o início do século XIX. Ao 

longo deste desenvolvimento, Williams (2007) lembra que houve duas mudanças 

fundamentais: a primeira consiste em certa adaptação à metáfora, conduzindo 

diretamente ao sentido de cuidado humano; a segunda se deu pela extensão dos 

processos específicos ao processo geral, que a palavra poderia portar de forma abstrata. 

O substantivo independente cultura iniciou sua história moderna a partir desta segunda 

mudança, porém em um processo tão intrincado, com sentidos subliminares, podendo 

ser tão próximos, que se torna inviável precisar uma data específica. Apenas no fim do 

século XVIII, o substantivo independente cultura – tratado como processo abstrato ou 

produto deste processo – passa a ter importância.  Observa-se que cultura vinha 

evoluindo em inglês para conceitos modernos, antes que alcançasse os efeitos 

determinantes para um novo movimento social e intelectual.  

Williams (2007) segue observando a evolução do termo cultura em outras 

línguas. Ao examinar o francês, frisa que até o século XVIII a palavra vinha junto a uma 

forma gramatical indicativa do assunto cultivado, assim como ocorria na língua inglesa. 

Seu uso como substantivo independente surge em meados do século XVIII, período em 

que também se nota o surgimento do substantivo independente civilização, travando 

uma relação complexa com cultura. Em um período de significativo desenvolvimento 

do alemão, a palavra foi emprestada do francês, com grafia passando de cultur a kultur 

no século XIX.  Neste tempo, seu significado correspondia à civilização - no sentido 

abstrato de se tornar civilizado ou cultivado, e na leitura já estabelecida pelos 

historiadores do Iluminismo para civilização, “como a descrição do processo secular de 

desenvolvimento humano”. (WILLIAMS, 2007, p. 119) 
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Williams cita Johann Gottfried Herder, autor que, ao escrever sobre a filosofia 

da história para a educação da humanidade, modificou decisivamente o uso da palavra, 

afirmando não haver nada mais indeterminado e enganoso do que a aplicação do termo 

Cultur a todas as nações, em todos os períodos. Segundo o filósofo, seria necessário 

falar sobre uma gama de culturas, no plural, específicas e variáveis, pertencentes a 

nações e períodos distintos, sem abrir mão de discutir sobre culturas específicas e 

variáveis dos grupos sociais e econômicos que fazem parte do interior de uma mesma 

nação.   

No movimento romântico, Williams (2007) frisa que este sentido repercutiu 

como alternativa à civilização, cujo sentido é dominante. Inicialmente, utilizou-se como 

ênfase às culturas nacionais e tradicionais, adicionando uma nova leitura de cultura 

popular. Posteriormente, passou a ser empregado para atacar o que tivesse caráter 

mecânico naquela nova civilização, como crítica ao seu nacionalismo abstrato e à 

inumanidade vista na época do desenvolvimento industrial. Assim, o termo era utilizado 

para diferenciar o desenvolvimento humano do material.  Quanto ao aspecto político, 

variava entre o radicalismo e a reação, muitas vezes unindo elementos de ambos devido 

ao conflito de importantes mudanças sociais. 

Williams (2007) lembra que, a partir dos anos 1840, o termo kultur era utilizado 

na Alemanha com significado muito similar ao atribuído à civilização nas histórias 

universais do século XVIII. Cita que o antropólogo alemão Gustav Friedrich Klemm 

trouxe uma inovação decisiva em sua obra Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit 

– História cultural geral da humanidade, que tratava do desenvolvimento humano da 

selvageria até a liberdade. Apesar de o antropólogo norte-americano Lewis Henry 

Morgan ter usado sociedade antiga ao rastrear estágios comparáveis, resultando em 

civilização, o sentido atribuído por Klemm persistiu, frisa Williams, e foi seguido pelo 

antropólogo britânico Edward Tylor, devendo ser este o sentido predominante nas 

ciências sociais modernas.  

Assim, Williams (2007) apresenta a complexidade tanto do desenvolvimento 

como do uso moderno da palavra, reconhecendo a existência de três categorias amplas e 

ativas de uso além da referência física. A primeira advém do substantivo abstrato e 

independente, o qual, a partir do século XVIII, denota o processo de desenvolvimento 

estético, espiritual e intelectual. A segunda considera o substantivo independente, usado 

especificamente ou de modo geral, demonstrando o modo de vida de um grupo, de um 

povo ou da própria humanidade, durante um período. O autor ressalta a importância de 
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se reconhecer o termo enquanto substantivo independente e abstrato, que retrata obras e 

práticas de atividades intelectuais e artísticas. Com sentido mais disseminado 

atualmente, cultura pode ser definida como literatura, música, escultura, cinema, teatro 

e pintura, atividades às quais se refere um Ministério da Cultura, com o acréscimo da 

filosofia. Esta acepção é tardia e não há data precisa para seu estabelecimento, visto que 

se trata de uma aplicação do primeiro sentido, transferindo o princípio de 

desenvolvimento espiritual, intelectual e estético às obras e práticas que as sustentam. 

Williams (2007) frisa que, tendo em vista a complexidade da palavra cultura e 

sua história ainda ativa, seria uma reação natural optar por um conceito que pareça mais 

adequado, científico ou verdadeiro. Por outro lado, lembra o quão significativo é ter 

uma gama de sentidos que, inclusive, se sobrepõem. Esta riqueza de sentidos denota a 

complexidade da argumentação quanto às relações entre o desenvolvimento humano em 

geral e um modo específico de vida, além das ações envolvendo a arte e a inteligência.  

O autor atenta para o fato de a arqueologia e a antropologia cultural fazerem 

referência à cultura ou a uma cultura apontando essencialmente para a produção 

material, enquanto a história e os estudos culturais se atêm aos sistemas simbólicos ou 

de significação. Estes aspectos confundem e ocultam a questão pontual das relações 

entre produção simbólica e material, cuja discussão apresenta posições opostas, 

superpostas, questões confusas e ainda não resolvidas. O estudo do uso real não é 

suficiente para responder tais questões. Lembra que grupos linguísticos como o alemão, 

o eslavo e o escandinavo se voltam ao uso antropológico, o qual, todavia, subordina-se 

aos sentidos de erudição, arte ou de um processo de desenvolvimento humano nos 

grupos francês e italiano. O leque e a complexidade de sentidos se fazem claros entre as 

línguas, indicando as diferenças de posição intelectual, com visões distintas das 

atividades, processos e relações envolvendo a palavra. A complexidade não está na 

palavra em si, mas sim nos conflitos causados por suas variações quando utilizada.   

A necessidade de analisar as palavras derivadas e associadas à cultura é 

lembrada por Williams (2007), exemplificando com as palavras cultivo e cultivado, que 

sofreram alterações de sentido por extensão metafórica, partindo do sentido físico para o 

social ou educacional no século XVII. O adjetivo cultural teria surgido na década de 

1870, tornando-se comum por volta de 1890. A palavra adquiriu seu sentido moderno 

quando o substantivo passou a ser familiar, nos sentidos intelectual, artístico ou 

antropológico.  
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Segundo o autor, houve um tratamento hostil em relação à palavra, que se tornou 

mais forte do fim do século XIX ao início do século XX. Uma das razões teria sido a 

associação ao sentimento antialemão ao longo da Primeira Guerra, mantendo-se ainda 

após seu fim. Este sentimento negativo se deu em função da propaganda sobre kultur. A 

recente expressão americana culture-vulture, com tradução cultura-abutre, comprova a 

persistência da área central da hostilidade. Com exceção à associação antialemã, 

observa-se que os usos hostis são relacionados a afirmações de conhecimento superior, 

refinamento e diferenciação entre arte alta, em comparação com arte e entretenimento 

popular. Observa-se, portanto, uma real história social que também retrata um momento 

difícil de desenvolvimento social e cultural. 

Williams (2007) finaliza sinalizando ser interessante o fato de o uso social e 

antropológico de cultura e cultural, em permanente expansão, e de formações como 

subcultura, terem reduzido o senso hostil, ainda com exceção nas áreas do 

entretenimento popular. Lembra ainda que os usos de culturalismo, indicando um 

contraste metodológico, com estruturalismo na análise social, não são capazes de evitar 

o tom hostil.   

 

2.1.2 Cultura segundo Roque de Barros Laraia (2002) 

 

 Em sua obra Cultura: um conceito antropológico, Laraia (2002) se propõe a 

introduzir o conceito antropológico de cultura. Inicia ressaltando que este vem sendo 

um tema central das discussões nos últimos cem anos, visto que se trata de um assunto 

inesgotável. Ao discorrer sobre o determinismo biológico, afirma que são antigas as 

teorias que relacionam capacidades inatas a raças ou a algum grupo humano específico. 

De acordo com antropólogos, não há dúvidas de que as diferenças genéticas não 

exercem influências determinantes culturais.  

O autor cita o antropólogo Felix Keesing, segundo o qual todas as crianças 

humanas normais podem ser educadas inseridas em qualquer cultura, desde que façam 

parte dela desde o início em situação conveniente para o aprendizado. Dessa forma, não 

há relação relevante entre a distribuição dos caracteres genéticos e a dos 

comportamentos culturais. A antropologia também tem demonstrado que o 

comportamento de pessoas de sexos diferentes não é determinado biologicamente, ou 

seja, atividades tipicamente de mulheres podem ser desenvolvidas por homens em uma 
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cultura diferente. Laraia diz que o processo de aprendizado comportamental se chama 

endoculturação, frisando que meninos e meninas agem de forma diferente em função de 

receberem educação diferenciada, e não por questões hormonais.  

 Laraia (2002) afirma que, segundo o determinismo geográfico, as diferenças 

existentes no ambiente físico condicionam igualmente a diversidade cultural, o que se 

discute desde a Antiguidade. Ressalta que tais teorias foram desenvolvidas 

especialmente por geógrafos, adquirindo popularidade no fim do século XIX e início do 

século XX. Porém, a partir da década de 1920, antropólogos como Wissler e Boas se 

colocaram contrários a este determinismo, demonstrando a existência de uma limitação 

em tal influência geográfica sobre os aspectos culturais. Além disso, declararam 

também que seria possível e até mesmo comum que uma grande diversidade cultural 

compartilhasse um mesmo ambiente físico. Segundo a moderna antropologia, a cultura 

age de modo seletivo, e não de modo casual sobre seu próprio ambiente, buscando 

possibilidades e limites para se desenvolver. As forças decisivas para o caminho a 

seguir estão em sua cultura e na história de sua própria cultura.  

 Dialogando com Williams, Laraia (2002) aborda os antecedentes históricos do 

conceito de cultura, remetendo-se ao fim do século XVIII e início do século XIX, 

quando a palavra germânica Kultur era empregada para fazer referência aos aspectos 

culturais de determinada comunidade, fazendo uso da francesa civilization 

especialmente para aludir às suas realizações materiais. Laraia frisa que Edward Tylor 

sintetizou os dois termos na palavra inglesa culture, comtemplando em seu significado, 

num sentido amplo etnográfico, todo um complexo de crenças, artes, conhecimentos, 

moral, leis, costumes, entre outros aspectos que o homem adquire numa sociedade. Aí 

se unem todas as possibilidades de realização humana, com claras características de 

cultura como um aprendizado, opondo-se à hipótese de aquisição inata. Tylor foi o 

pioneiro a definir o conceito atual de cultura, formalizando uma ideia que já estava em 

crescimento. O autor entendia que, sendo o homem capaz de estabelecer comunicação 

oral e de fabricar instrumentos, seria possível afirmar que apenas o homem, em 

comparação com os demais seres vivos, possuía cultura.  Sendo um fenômeno natural, 

que conta com causas e regularidades, a cultura poderia ser estudada sistematicamente e 

objetivamente, com a possibilidade de se formular leis sobre o processo cultural e sua 

evolução – esta era a hipótese que Tylor buscava demonstrar.   

 Laraia (2002) cita o antropólogo americano Alfred Kroeber, que se preocupou 

em mostrar aspectos controversos, com explicações que viriam a contrariar uma série de 
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crenças populares, além de clarificar como a cultura age sobre o homem. Seus estudos 

demonstraram que a humanidade se distanciava do mundo animal em função da sua 

cultura, transformando a visão sobre o homem, que passou a ser considerado um ser 

superior às suas limitações orgânicas.  Laraia expõe as contribuições de Kroeber para a 

expansão do conceito de cultura: 

 

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

homem e justifica as suas realizações. 

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

foram parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou. 

[...] 

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

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

equipamento superorgânico. 

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

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

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

aprendizado do que a agir através de atitudes geneticamente determinadas. 

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

processo de aprendizagem (socialização ou endoculturação, não importa o 

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

profissional. 

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

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

criativa do indivíduo.  

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

utilizar o conhecimento existente ao seu dispor, construído pelos 

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

ou uma nova técnica. (LARAIA, 2002, p. 48-49)  

 

 Laraia (2002) segue apresentando questões que intrigam estudiosos: Qual seria a 

origem da cultura? Como o homem teria adquirido este processo extrassomático que o 

torna diferente e privilegiado em relação aos demais animais? Seria insatisfatório 

responder que o homem passou a produzir cultura a partir do momento em que seu 

cérebro, com a evolução dos primatas, tornou-se capaz de fazê-lo. Surge aí o 

questionamento sobre o modo e a razão para o cérebro do primata modificar-se até 

atingir tal complexidade. O saber cientifíco da atualidade entende que houve um 

progresso da natureza para a cultura de forma contínua e lenta.  Dessa forma, o 

antropólogo entende que a cultura se desenvolveu simultaneamente em relação ao 

equipamento biológico.  

 De acordo com o autor, um dos objetivos da antropologia moderna é reconstruir 

o conceito de cultura, que hoje estaria fragmentado por uma série de redefinições.  Ele 

pretende então clarificar a utilização de um esquema apresentado por Roger Keesing no 

artigo Theories of culture, em que aborda as tentativas de conceituação. Keesing 
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inicialmente fala sobre as teorias que veem a cultura como um sistema adaptativo, 

segundo o qual culturas consistem em padrões de comportamento transmitidos 

socialmente que adaptam as comunidades humanas de acordo com seus embasamentos 

biológicos. De acordo com esta perspectiva, primariamente a mudança de cultura 

consiste num processo de adaptação semelhante à seleção natural. O domínio mais 

adaptativo da cultura seria a partir de elementos mais diretamente ligados à produção, 

além da tecnologia e economia de subsistência.  

 Segundo Laraia (2002), Keesing discorre sobre teorias idealistas de cultura, que 

seriam divididas em três abordagens distintas.  A primeira considera a cultura como 

sistema cognitivo, ou seja, um sistema de conhecimento. Keesing entende que, se 

compreendida conforme esta abordagem, a cultura estaria no mesmo domínio da 

linguagem, podendo ser observada. A segunda vê a cultura como sistemas estruturais  

provenientes da mente humana. A terceira entende a cultura como sistemas simbólicos, 

posição desenvolvida pelos antropólogos Clifford Geertz e David Schneider, dialogando 

com Williams (2007). Geertz busca definir o homem com base no conceito de cultura, 

rejeitando a ideia de forma ideal de homem, com vistas a compreender o paradoxo de 

uma vasta variedade cultural em contraste com a espécie humana enquanto unidade. A 

cultura aqui não seria um complexo de comportamentos precisos, mas sim um conjunto 

de mecanismos que definem o comportamento. Schneider tem um ponto de vista que se 

aproxima ao mesmo tempo em que se afasta de Geertz. Tendo a cultura como um 

sistema composto por símbolos e significados, contém regras sobre modos de 

comportamento e relações. Laraia finaliza esta seção lembrando que tal discussão talvez 

nunca se conclua, visto que compreender a cultura com exatidão implicaria 

compreender a natureza humana, assunto de constante reflexão.  

 O autor prossegue discorrendo sobre a forma como a cultura pode condicionar a 

visão do homem, citando Ruth Benedit para embasar esta abordagem. Em sua obra O 

crisântemo e a espada, a antropóloga afirma que o homem vê o mundo através de uma 

lente, que nada mais é do que a própria cultura. Assim, lentes diferentes seriam usadas 

por homens distintos, gerando visões distintas das coisas. Cada cultura interfere na 

forma como se vê o mundo, refletindo sobre comportamentos sociais, julgamentos de 

ordem moral e quanto aos seus próprios valores. Esta perspectiva de visão, tendo como 

base sua própria cultura, tende a causar no homem o estranhamento em relação à cultura 

alheia, considerando a sua como mais correta e natural. Frisa que este comportamento 

universal é denominado etnocentrismo, causador de conflitos sociais em situações 
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extremas, a exemplo das discriminações racistas e xenofóbicas.  Ressalta também que 

atitudes discriminatórias acontecem não somente entre grupos sociais distintos, podendo 

ocorrer entre pertencentes a uma mesma sociedade.  

 Laraia (2002) alega que a cultura pode interferir no plano biológico e 

exemplifica com as consequências da apatia, sentimento oposto ao etnocentrismo. 

Trata-se de um aspecto biológico que pode ser determinante à vida de um indivíduo. De 

acordo com sua explanação, um sentimento de apatia, em um momento de crise, faz 

com que os pertencentes a uma cultura percam a ligação por meio dos valores e até 

mesmo a motivação necessária à união e a sua própria vida. A cultura pode provocar 

doenças ou curas por meio da fé. A sensação de fome também deverá variar de acordo 

com a cultura alimentar de um grupo social. Estes são alguns exemplos da importância 

da cultura sobre o plano biológico.  

 Os indivíduos participam de sua cultura de forma limitada - Laraia afirma que é 

impossível participar de todos os segmentos de sua cultura. Sua participação depende de 

hábitos, crenças, mas também de fatores como sexo e idade. Uma criança não poderá 

exercer as mesmas funções de um adulto, assim como pessoas do sexo masculino 

costumam ter participação cultural mais ampla na sociedade, salvo em algumas 

sociedades africanas, nas quais mulheres desempenham funções de importância na vida 

econômica e ritual. É impossível que um indivíduo domine todos os aspectos de uma 

cultura, visto que não há sistema de socialização perfeito. Por outro lado, o autor frisa a 

importância de um indíviduo ter um mínimo de participação no conhecimento de sua 

cultura para que possa articular com os membros dessa sociedade.     

 O autor entende que a cultura possui uma lógica própria, com infeliz tendência a 

considerar lógico apenas o sistema da cultura a que o próprio indivíduo pertence, vendo 

os distintos com um elevado grau de irracionalismo. Somente é possível analisar a 

coerência do sistema cultural de que se faz parte. Na última seção de sua obra, Laraia 

(2002) diz que a cultura é dinâmica, ressaltando que o tempo é um elemento essencial 

para analisá-la. A cultura está em constante mudança, razão pela qual os próprios 

familiares têm dificuldade para compreender aspectos de suas gerações anteriores. 

Embora as mudanças possam parecer pequenas, são capazes de gerar uma série de 

conflitos, em um embate com inclinações conservadoras ou inovadoras. Finaliza 

afirmando que os padrões ideais são dinâmicos e compreender este movimento é 

fundamental para reduzir o choque entre gerações.  
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2.1.3 Cultura segundo Denys Cuche (1999) 

 

 De acordo com Cuche, a noção de cultura faz parte de uma reflexão imanente às 

ciências sociais, necessária para se pensar na humanidade com foco na unidade dentro 

de sua própria diversidade, ultrapassando a concepção biológica. As diferenças entre 

povos vêm sendo compreendidas através dessa noção de cultura, visto que justificar 

com base em raças não é mais plausível.   

 O sociológo afirma que o processo de hominização do homem se fez passando 

de uma adaptação genética ao meio ambiente natural para uma adaptação de teor 

cultural, processo iniciado há, aproximadamente, quinze milhões de anos. Até que a 

evolução humana alcançasse o status homo sapiens sapiens, houve uma progressiva 

redução dos instintos, que foram substituídos pela cultura. Hoje a cultura permite a 

adaptação ao seu meio, como também possibilita que o homem adapte o meio às suas 

necessidades. Assim, o autor observa que a cultura viabiliza a transformação da 

natureza e a compreensão do comportamento humano, que não é natural.  

 Cuche (1999) frisa que o contato entre culturas ocorre em modalidades que 

variam, com resultados completamente distintos. O conceito de cultura sofreu uma 

profunda renovação a partir das pesquisas acerca de aculturação, que aparece como 

uma das modalidades convencionais da evolução cultural de cada sociedade. Explica 

que uma sociedade complexa possui diferentes grupos sociais, organizados 

hierarquicamente, o que se configura, por sua vez, em uma separação em hierarquias 

culturais. Segue ressaltando que a cultura proveniente do grupo dominante não 

determina o caráter dos grupos sociais dominados, os quais possuem uma cultura 

autônoma e resistente. Há forte conexão entre defender a autonomia cultural e preservar 

a identidade coletiva, visto que o estudo da identidade cultural de um determinado 

grupo só pode ser realizado em uma concepção ampla, compreendendo as suas relações 

com os grupos sociais vizinhos. 

 De acordo com Cuche (1999), a reflexão sobre o homem e a sociedade ao longo 

do século XIX, por meio de um procedimento positivo, levou à criação das disciplinas 

científicas sociologia e etnologia. Esta assume o papel de buscar respostas objetivas às 

questões relativas à diversidade humana. Partindo da premissa da unidade do homem, 

herança da filosofia iluminista, os fundadores da etnologia viam como desafio pensar na 

diversidade dentro da unidade. O sociólogo salienta que os estudos etnológicos 

seguiram dois rumos explorados simultaneamente: o primeiro com foco na unidade e 
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menor atenção temporariamente à diversidade, seguindo um esquema evolucionista; o 

segundo ocupava-se por mostrar que a diversidade não contradiz a unidade fundamental 

da humanidade. O autor afirma que o conceito de cultura surge neste contexto como 

importante instrumento para refletir sobre as possíveis respostas a essas questões.  Os 

fundadores da etnologia e filósofos buscariam descrever o que é cultura conforme ela 

aparecia nas sociedades humanas.   

 Cuche (1999) lembra que a etnologia iniciante não se isentou de implicações 

ideológicas ou ainda julgamentos de valor. Porém, como se tratava de uma disciplina 

em formação, foi possível fazer uma reflexão que excluísse o debate envolvendo a 

antítese cultura x civilização, conservando certa autonomia epistemológica. O conceito 

de cultura foi introduzido nos países onde nascia a etnologia com desigual sucesso.   No 

entanto, afirma que não houve entendimento entre as diferentes “escolas” quanto a saber 

se era necessário utilizar o termo cultura, em sua forma singular, ou culturas, de forma 

plural, considerando um conceito universalista ou particularista.   

 Em conformidade com Laraia, Cuche (1999)  atribui ao antropólogo britânico 

Edward Burnett Tylor o pioneirismo ao precisar etnologicamente o conceito atual de 

cultura, definindo cultura e civilização como sendo um conjunto de crenças, a moral, os 

conhecimentos, direitos, artes, costumes e demais habillidades que constituem um 

complexo de hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade.  Cuche 

chama atenção para o fato de esta conceituação ser objetiva e descritiva, dispensando 

pretenções normativas. Todavia, esta descrição apresenta a cultura conforme a 

totalidade da vida social do homem, em uma dimensão coletiva que dispensa a 

perspectiva restritiva. A aquisição da cultura é inconsciente, independente de herança 

biológica.  

 O antropólogo teuto-americano Franz Boas é citado por Cuche (1999) como 

sendo o primeiro a realizar pesquisas in situ a fim de observar culturas primitivas.  

Neste sentido, Boas é considerado o inventor da etnografia. Em suas obras, buscava 

pensar a diferença, entendendo que a essencial diferença entre humanos se concentrava 

no aspecto cultural, e não no racial. Segundo Cuche, o antropólogo via o relativismo 

cultural como um princípio metodológico, que implicava uma compreensão relativista 

de cultura. Considerava que cada cultura era única, representando uma totalidade 

singular, buscando pesquisar o que fazia a sua unidade. Dessa forma, uma prática 

particular somente poderia ser explicada dentro de um contexto cultural. Segundo o 

autor, um aspecto do relativismo cultural defendido por Boas, que poderia ser 
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considerado um pricípio ético, enfatiza o respeito e a tolerância entre culturas diferentes, 

conferindo-lhes o direito à proteção uma vez que estivessem ameaçadas.   

 O etnocentrismo é abordado em Cuche (1999) como criação do sociólogo 

americano William Graham Sumner, que define o termo como a visão das coisas em 

que o grupo de que fazemos parte é o centro de tudo e os demais grupos são avaliados e 

medidos em comparação com o nosso próprio grupo. Segue afirmando que o 

etnocentrismo desenvolve o orgulho e a vaidade em torno de um grupo, estimulando um 

sentimento de superioridade que leva à exaltação de si em detrimento dos grupos 

distintos. Quanto aos costumes, um grupo tende a aceitar apenas os seus hábitos como 

válidos, menosprezando os costumes alheios, o que pode ser observado em atitudes 

intolerantes de teor religioso, político ou cultural.  

 Houve uma série de críticas às ações da antropologia cultural americana, afirma 

Cuche (1999). De modo mais extremo, apresentavam-se as teses dos culturalistas em 

tom reducionista, quase caricatural, especialmente na França. O autor afirma que o 

culturalismo era tratado com um aspecto globalizante, visando a um sistema teórico 

unificado, quando o ideal e justo seria falar dos culturalismos.  Complementa dizendo  

que a antropologia cultural sempre recebeu críticas internas. Progressivamente, novas 

propostas teóricas sobre o culturalismo foram lançadas, de modo a corrigir as propostas 

anteriores, sendo possível observar considerável evolução no pensamento dos 

pesquisadores durante suas carreiras.  

Cuche (1999) aponta que os culturalistas eram constantemente acusados de 

essencialismo ou substanticialismo – ideologia que entende a cultura enquanto uma 

realidade em si. No entanto, tal crítica cabia somente ao antropólogo americano 

Alfred Kroeber, que compreendia a cultura como um nível autônomo do que é real, 

seguindo suas próprias leis, com ligação ao domínio superorgânico. O antropólogo 

alegava que a cultura possuía uma existência própria, que escapa do controle dos 

indivíduos e independe de suas ações.  

Quanto aos antropólogos pertencentes à escola cultura e personalidade
7
, a 

maioria se posicionou contra a reificação da cultura, considerada um risco, afirma o 

autor. Frisa que a antropóloga americana Margareth Mead entendia a cultura como uma 

                                                 
7
 Cuche (1999) apresenta esta corrente teórica americana, que contava com pesquisadores abertos à 

interdisciplinaridade e preocupados em considerar a psicologia científica e a psicanálise quanto às suas 

aquisições. Com uma visão oposta à de Freud, entendiam que a origem cultural poderia explicar os 

complexos da libido. Questionavam os mecanismos de transformações que faziam com que indivíduos de 

mesma natureza adquirissem personalidades distintas, acreditando que a pluralidade de personalidades era 

correspondente à pluralidade de culturas.  
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abstração, ou seja, uma ilusão. Os indivíduos, por sua vez, existiriam e seriam os 

responsáveis por criar, transmitir e transformar a cultura. Segundo esta perspectiva, o 

antropólogo não seria capaz de observar um campo de cultura, mas sim de estudar 

comportamentos individuais. Por fim, Cuche lembra que os culturalistas próximos a 

Mead buscavam então entender as culturas a partir das ações dos indivíduos, que seriam 

a própria cultura, de acordo com a antropóloga.  

 

2.1.4 Cultura do povo x cultura da elite, segundo Chaui (1997) 

 

Em sua obra Cultura e Democracia, Chaui (1997) analisa os termos cultura do 

povo e cultura das elites, questionando se haveria uma diferença que se expressasse na 

diversidade entre estas manifestações culturais específicas. A autora questiona ainda se 

haveria somente uma diferença aparente, com uma coincidência real, ou se haveria entre 

os termos alguma contradição, ou seja, uma diferença além da diversidade e acima da 

coincidência.  

Sua primeira análise parte de nova questão: A cultura do povo seria uma recusa 

explícita (ou implícita) da cultura das elites?  Em caso de resposta afirmativa, lembra 

que tal conclusão denota haver culturas distintas, as quais apontam a existência de 

diferenças sociais, admitindo que a sociedade não possui uma unidade, encontrando-se 

internamente dividida. Tal discussão se faz pertinente para a presente pesquisa pelo fato 

de o samba ter origem na classe desprivilegiada da sociedade brasileira, suscitando um 

conflito entre classes, no qual a música, tocada e criada por negros, era discriminada. A 

recusa das elites à música ultrapassou a desvalorização, lembrando que o samba já foi 

criminalizado, tornando-se um símbolo de resistência de uma camada social.  

Segundo Chaui (1997), o autoritarismo das elites prevê a necessidade de 

dissimular uma divisão, colocando-se contra a cultura do povo para anulá-la, de modo a 

absorvê-la em um movimento de dominação próprio de uma sociedade fundada na luta 

de classes. Nesta perspectiva, afirma que elite significa segregação e reconhecimento de 

um padrão cultural único e considerado melhor para os membros da sociedade. Vemos 

aí uma contradição por parte do autoritarismo das elites, ao passo que aceitar apenas 

uma cultura como legítima implica impor a mesma cultura a todos e obstar uma das 

classes da sociedade o acesso à cultura dita superior. A essência do autoritarismo das 
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elites viria do ato de negar o direito à existência para a cultura do povo, considerada 

atrasada, além de lhe recusar o deleite da cultura consagrada pela classe privilegiada.  

O autoritarismo de que fala Chaui foi comumente praticado contra a população 

negra brasileira, repreendida com força se houvesse suspeita de que estariam 

promovendo o samba, conforme denunciado pelo consagrado compositor Donga (1890 

– 1974): “O fulano da polícia pegava o outro tocando violão, este sujeito estava perdido. 

Perdido! Pior que comunista, muito pior. [...] O castigo era seríssimo. O delegado te 

botava lá umas 24h.” (CABRAL, 1996) Vale ressaltar que o mesmo Donga, perseguido 

enquanto o samba não possuía prestígio, foi amplamente homenageado pela mídia 

brasileira no ano de 2016, quando sua obra Pelo telefone, considerada o primeiro samba 

registrado na história, completou cem anos de composição. Observemos, neste caso, que 

a recusa denunciada no século XX se transformou em consagração no século XXI, com 

a legitimidade cultural atribuída pela elite, noticiada pelas mídias. Isto transformou o 

aniversário de registro de Pelo telefone em um grande evento nacional, inclusive 

silenciando o que acontecera antes da data de sua gravação, ou seja, apagando os fatos 

anteriores que marcariam o desenvolvimento da cultura negra brasileira e seu histórico 

de repressão. Alguns autores contestam a primazia de Pelo telefone, alegando que 

outros sambas já haviam sido registrados anteriormente, a exemplo de Em casa da 

baiana, samba de partido-alto que data de 1911. (LOPES; SIMAS, 2015)     

Ao buscar uma nova interpretação para a discussão inicial, Chaui questiona a 

possibilidade de o povo reproduzir o autoritarismo das elites, repetindo os seus padrões 

culturais. Nesta perspectiva, a cultura do povo seria um instrumento de dominação 

àqueles que se posicionam no poder, mantidos neste patamar por serem considerados 

melhores, como um exemplo a ser seguido. No caso da comemoração dos cem anos de 

Pelo telefone, observa-se o convencimento do povo, que repetiu o exposto pelos seus 

dominantes sem oferecer nenhum tipo de questionamento. Entendemos que teria sido 

uma oportunidade de esclarecer no que consistia a celebração e frisar os anos de 

violência contra o samba durante o período em que era apenas manifestação da 

perseguida cultura negra.  O momento também seria oportuno para dar voz a outros 

elementos culturais do povo os quais ainda não possuem a devida visibilidade. 

Em sua terceira perspectiva, Chaui pondera se há contradição entre os termos 

povo e elite, de modo que um dos termos não seja somente distinto do outro. Lembra 

que todas as questões levantadas tornam clara a complexidade desta dicotomia, 

ressaltando a ilusão de que ambos sejam transparentes, o que justifica a discussão. Haja 
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vista que as elites são determinadas como autoritárias, configura-se aqui uma discussão 

política. A autora destaca que a expressão cultura do povo surge quando “[...] a 

existência da diferença, da oposição e da luta no interior da sociedade é percebida como 

manifestação de diferença, oposição e luta de classes [...]” (CHAUI, 1997, p. 43) Chaui 

justifica tal colocação afirmando que a discussão não se dá somente em torno de povo e 

elite, mas sim observando a cultura do povo, o que evidencia a existência de uma 

cultura da elite, com formas distintas de “[...] representar e interpretar a relação com a 

natureza e com os homens [...]”. (CHAUI, 1997, p. 43)  

Observemos então a visão de Chaui quanto à opção pelo uso da expressão 

cultura do povo, evitando o emprego de cultura popular. Compreende-se que a opção 

pela primeira expressão impede uma leitura ambígua, na medida em que a palavra 

popular pressupõe que as representações, práticas e normas são encontradas nas classes 

dominadas, não necessariamente sendo por elas produzidas. Dessa forma, exprimir 

cultura do povo não significa que a cultura está no povo, mas sim que é do povo. A 

mudança da expressão do povo para popular implicaria transição para o adjetivo 

nacional, que, por sua vez, encobre a contradição e a luta, movendo a luta interna a uma 

posição externa à sociedade, a qual se veria unificada. O termo popular efetiva um ato 

complexo – unifica todas as camadas da população, eliminando enfrentar as diferenças 

supracitadas.   Chaui (1997) salienta ainda que a expressão cultura do povo permite uma 

leitura das ideias do filósofo Karl Marx, que enfatiza o termo dominantes. Segundo o 

filósofo, se as ideias dominantes são provenientes da classe que exerce a dominação, 

deve existir também o seu contraditório, ou seja, as ideias dos dominados determinantes 

de uma cultura dominada.  A autora destaca ainda a importância da percepção das 

diferenças, o que tornaria possível alguma convergência na dimensão política.  

A fim de voltarmos nosso olhar para a forma como se apresenta a cultura 

popular brasileira, em possível contraposição à cultura do povo brasileiro, observemos 

acepções de samba. O Dicionário Enciclopédico Ilustrado (2005) se estende 

consideravelmente ao definir termos que contêm alguma relevância histórica, social ou 

geográfica, com longo desdobramento para tratar dos vocábulos sonata e cultura, por 

exemplo. Sua breve descrição de samba nos causou surpresa: “dança popular afro-

brasileira cantada” (2005, p. 902). Já o Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa (2015) se alonga bastante, compreendendo em sua rica definição 

quatrocentas e sessenta palavras, aqui sintetizadas de acordo com os interesses desta 

pesquisa:  
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Dança popular brasileira, de origem africana, derivada do batuque, com 

variedades urbana e rural, e coreografias diversas, acompanhada de melodia 

em compasso binário e ritmo sincopado, que se tornou dança de salão 

universalmente conhecida e adotada. 

   

Observemos que ambos tratam o samba como popular, porém apenas o segundo 

usa o termo cultura, enfatizando a notoriedade universal quando se torna a elitizada 

dança de salão. Até o início do século XX, o próprio gênero samba é visto como 

manifestação cultural de forma desprestigiada, inicialmente produzido e cantado de 

modo improvisado, em terreiros. Todavia, quando a elite começa a aceitá-lo como 

elemento cultural, o gênero passa a ser reconhecido como música popular, caracterizado 

como referência nacional, em um processo de mudança que dura décadas.  

Conforme mencionado, em 1916, registrou-se a primeira gravação reconhecida 

como um samba - Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida – música ainda com 

características de maxixe. Este é definido pelo Michaelis Dicionário (2015) como 

“Dança urbana originária do Rio de Janeiro, de par unido, requebrada e viva, resultante 

da mistura da habanera e da polca, muito comum no último quartel do século XIX, no 

Brasil e na Europa”. Segundo Gonçalves (2014), tal acontecimento provocou a 

reconstrução da experiência social do samba enquanto cultura musical brasileira, 

modificando o sentido estético da canção nacional. Assim, o samba ultrapassou os 

limites impostos pela própria sociedade que o discriminava, passando a ser disseminado 

pela fonografia.   

 

[...] a partir dos anos 1930, o samba deixa de ser um gênero apenas cultuado 

em terreiros e círculos populares para representar a própria ideia de 

brasilidade. Essa brasilidade idealizada foi forjada, sobretudo, por uma nova 

elite cultural que pretendia formatar uma linguagem moderna para a canção 

popular através da fusão da poética do cotidiano com elementos da 

modernidade. É desse encontro que nasce a “tradição inventada” do samba 

como sinônimo de música nacional e popular. (GONÇALVES, 2014, p. 15) 

 

Segundo Chaui (1997), há um risco em encarar a expressão cultura do povo com 

uma visão romântica, ou seja, pensar que a cultura do povo é necessariamente 

libertadora. “O romantismo pode prestar serviços inestimáveis aos dominantes, seja 

porque fornece água ao moinho do populismo, seja porque atribui a este último a 

origem do desmantelamento da consciência de classe dos dominados.” (CHAUI, 1997, 

p. 46) Seguindo este pensamento, afirma que, sem romantismo, os dominados já teriam 
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feito o caminho da libertação.  A atitude romântica esquece a alienação e a reprodução 

da ideologia dominante por parte dos dominados. Além disso, tal atitude deixa de 

questionar se haveria algo por trás do discurso alienado que crê nas virtudes do poder 

paternalista, configurando certa ingenuidade. A autora lembra ainda que, mesmo 

quando frustrado, o romantismo vê os desastres políticos dos dominados sem notar que 

o fracasso se dá pela eficácia da máquina repressora, controlada pela classe dominante.  

De acordo com Chaui (1997), a elite se encontra no poder não só por ser 

detentora dos meios de produção e do aparelho do Estado, mas porque possui 

competência para tê-los. Em outras palavras, a elite se mantém no poder porque possui 

o saber, incorporando o imaginário de ser melhor. Assim, torna-se clara a representação 

da cultura do povo, que difere da cultura do não-povo. A autora afirma que uma 

materialização deste pensamento se dá na fala do dominado, que, além de separar as 

classes em ricos e pobres, refere-se ao rico como aquele que possui leitura. Esta fala 

clarifica a consciência de exclusão e legitima a diferença entre os pertencentes à mesma 

sociedade, “[...] como se a representação que o dominante possui de si fosse 

reproduzida pelo dominado, mas não sem a percepção difusa de que sob a diferença 

esconde-se, pelo menos, a injustiça.” (CHAUI, 1997, p. 46)  

Segundo o sociólogo Balieiro (2014), o potencial do samba como símbolo da 

identidade nacional é notado durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), 

momento em que se iniciava o projeto de construção de uma identidade nacional 

singular, buscando reproduzir um modelo eurocêntrico, o qual era o único padrão 

civilizacional aceitável. Vale ressaltar que aquela sociedade considerava negros e 

pobres como obstáculos para o progresso nacional, período em que o desejo de se 

assemelhar ao branco foi difundido e se estabeleceu como prática social.  

O sociólogo afirma que, dentro deste contexto, os símbolos que lembravam as 

origens do samba foram ressignificados, tais como a malandragem, o candomblé e o 

próprio morro. Assim se deu o processo de modernização e branqueamento do gênero 

musical afro-brasileiro, que se distanciava de algumas de suas características para se 

tornar um ícone nacional. Ali se projetava a figura da cantora Carmen Miranda, que 

possuía o equilíbrio entre as diferentes classes sociais do Brasil. A artista conquistava a 

identificação do povo ao mesclar elegância e expressividade das favelas, concretizando 

a busca pelo embranquecimento da sociedade através de sua representação artística 

branqueada e moderna. Podemos observar este processo no trecho a seguir de Sai da 
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toca Brasil
8
, música escrita por Joubert de Carvalho em 1938 e interpretada por Carmen 

Miranda: 

 

Brasil que foi senzala 

dançou na macumba batendo o pé no chão 

É bom que não te esqueças nunca 

que agora a dança é no salão [...] 

Brasil das avenidas 

Da praia de Copacabana e do asfalto 

A tua gente branca e forte 

ninguém cantou ainda bem alto 

 

De acordo com Balieiro (2014), consolida-se neste cenário uma visão romântica 

do que o pobre deveria buscar ser, criando um novo conceito de brasilidade e de música 

popular brasileira. Este moderno perfil de samba ia ao encontro dos interesses da elite, 

que objetivava convencer as camadas mais pobres de que deveriam se espelhar na alta 

sociedade brasileira a fim de incorporar a única identidade nacional aceita naquela 

sociedade. O samba então abriu caminho para a disseminação deste ideal.  

 

2.2 REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE  

 

 A obra Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi (2005) apresenta um diálogo 

entre o sociólogo polonês Zygmunt Bauman e o jornalista italiano Benedetto Vecchi, 

seguindo uma dinâmica de troca de e-mails, na qual Bauman discorre sobre questões 

envolvendo identidade, tema por ele caracterizado como controverso. De acordo com 

Bauman (2005), aqueles que buscam uma identidade se colocam diante da tarefa de 

alcançar o impossível, algo que não pode ser realizado em tempo real, mas sim na 

infinitude.   

 O pertencimento e a identidade - ambos negociáveis e revogáveis - não são 

sólidos e não estão garantidos pela vida toda, afirma o autor. Nós nos tornamos 

conscientes disto e de que as decisões do indivíduo, os caminhos por ele percorridos e a 

sua forma de agir são aspectos fundamentais para o pertencimento e a identidade. 

Todavia, enquanto o pertencimento seguir a condição colocada pelo seu destino - 

inexistindo uma alternativa - o indivíduo não notará a ideia de ter uma identidade.   

                                                 
8
 Letra disponível em: < https://www.letras.com.br/joubert-de-carvalho/sahe-da-toca-brasil >. Acesso em: 

10 de fev de 2017.  
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 Bauman (2005) lembra que o mundo em que vivemos está fragmentado e mal 

coordenado. Nele, nossa existência individual está dividida em uma sequência de 

acontecimentos conectados fragilmente. Poucos ou nenhum de nós é capaz de evitar 

passar por mais de uma comunidade de ideias e princípios, sejam elas verdadeiras ou 

supostas, bem-integradas ou transitórias. Dessa forma, a maioria tem dificuldades para 

resolver a questão da la mêmete, diz Bauman, citando os termos do filósofo francês Paul 

Ricoeur, os quais se referem à consistência e à continuidade da identidade do indivíduo 

no passar do tempo. Dessa forma, poucos ou nenhum de nós é exposto a somente uma 

comunidade de ideias e princípios, o que poderá causar problemas com a questão da 

l’ipséite, compreendida como a coerência do que nos diferencia enquanto pessoas, 

independentemente do que seja.  

 O sociológo afirma que temos identidades no ar – algumas de nossa escolha e 

outras lançadas por aqueles que nos cercam – sendo necessário estarmos atentos 

constantemente para defendermos as identidades de nossa escolha em relação às 

infladas por outras pessoas. Visto que há grande probabilidade de haver 

desentendimento, o resultado desta negociação está permenentemente pendente. 

Bauman (2005) entende que a prática das complexas habilidades de enfrentamento desta 

condição ambivalente reduz a proporção deste desafio e ameniza seus efeitos. O 

indivíduo pode ter a sensação de estar em casa, porém há a aceitação de que em nenhum 

lugar ele estará plenamente em casa. Segue citando o escritor espanhol Juan Goytisolo, 

que esteve em diferentes países, segundo o qual uma situação privilegiada se cria 

através da intimidade e da distância - ambas necessárias.  

 Ao se reportar ao autor, Vecchi afirma que a identidade é evasiva e escorregadia 

na imaginação sociológica, conforme uma realidade entendida como preexistente. 

Bauman concorda com o entrevistador, mencionando que a identidade não nos é 

revelada como algo a ser descoberto, mas sim como algo a ser inventado; como um 

objetivo a ser alcançado por meio de esforço, algo a ser construído partindo do zero ou 

ainda ao fazer escolhas entre alternativas e lutar para defendê-las. Lutar pela identidade, 

ainda que sua vitória suprima e oculte a verdade sobre a situação de precariedade e sua 

inconclusão.  Bauman (2005) ressalta que não há mais interesse sobre as forças 

determinadas a ocultar a verdade, com foco atual nas forças destinadas a construir uma 

identidade para o indivíduo separadamente, não em conjunto. Frisa ainda que não se 

pode mais ocultar a fragilidade e a condição sempre provisória da identidade.  
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 O filósofo diz haver um dilema para a sociologia, visto que, poucas décadas 

atrás, a “identidade” não era elemento central de debates, mas sim um tema de 

meditação filosófica.  Afirma que, caso os precursores da sociologia tivessem vivido as 

atuais discussões sobre a identidade – referindo-se à época da entrevista, ano de 2005 –, 

seus interesses seriam pelo repentino fascínio pela identidade, e não pela identidade em 

si.  Segue citando o filósofo alemão Martin Heidegger, segundo o qual a tendência é 

notar as coisas com um olhar investigativo - sob perspectiva de contemplação - a partir 

do momento em que elas lhe apresentam um comportamento estranho, quando causam 

frustração de alguma forma. 

Segundo Bauman (2005), questionar Quem você é só pode fazer sentido se você 

acreditar na possibilidade de ser outro além do que você mesmo é; somente se você 

possuir alternativa e se a sua escolha depender de você. Em outras palavras, somente se 

for necessário que você faça alguma coisa para que sua escolha se sustente e seja real. 

Bauman aponta que o entendimento de identidade, particularmente identidade nacional, 

não foi concebido naturalmente na experiência humana. O nascimento da ideia de 

identidade tem origem na crise do pertencimento, do esforço depositado para transpor a 

lacuna entre deve e é e elevar a realidade ao patamar do padrão estabelecido pela ideia, 

em um movimento de recriar o que é real ao que é semelhante à ideia. Assim, a 

identidade somente poderia fazer parte da Lebenswelt (mundo da vida) enquanto tarefa 

não realizada, como um incentivo e dever à ação.  

De acordo com o autor, as ações do nascente Estado moderno tornaram esse 

dever obrigatório a todos os que estavam em sua soberania territorial. Neste cenário, o 

Estado visava à obediência dos indivíduos que o compunham, apresentando-se como o 

futuro da nação - sua concretização e garantia de continuidade.  O Estado representava 

uma condição essencial para dar voz à nação, que proclamava um destino 

compartilhado. Sem o Estado e seu poder de definir, segregar o aglomerado de 

tradições, leis, dialetos e hábitos locais, dificilmente alcançariam a unidade e coesão 

idealizada a uma comunidade nacional. A identidade nacional visava ao direito 

monopolista de estabelecer um limite entre eles e nós. Por outro lado, a prioridade desta 

identidade atualmente ainda se coloca como uma questão discutível, fortemente 

contestada.      

 Segundo Bauman (2005), enquanto habitantes do líquido mundo moderno – em 

rápida mutação – nós construímos as referências de nossa identidade em movimento, 

buscando, por certo tempo, integrarmo-nos a grupos igualmente móveis. Vivemos 
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atualmente em uma sociedade globalizada, na qual o Estado não possui mais o poder ou 

desejo de estabelecer sólida união com a nação, contando com mão-de-obra e capital 

advindos do mercado global – sinais da renúncia à devoção patriota. 

 Bauman (2005) segue afirmando que, neste mundo de excessiva 

individualização, as identidades estão entre sonho e pesadelo, como uma bênção 

ambígua. As identidades são modalidades líquido-modernas coabitantes, ainda que 

estejam situadas em níveis de consciência distintos. Em contrapartida, a identificação 

pode conduzir à segregadora estratificação. Considerando a polarização da emergente 

hierarquia global, temos de um lado aqueles capazes de desarticular suas próprias 

identidades conforme sua vontade, e do outro os estigmatizados, que não têm direito de 

escolha e se veem oprimidos por estereótipos impostos por outrem. Neste grupo, se 

encontram aqueles destinados à subclasse, os marginalizados na sociedade, a exemplo 

dos viciados e mendigos. A identidade da subclasse é aqui entendida como ausência de 

identidade, negação de individualidade, conclui o autor. 

Um estudo realizado pelo jornalista Daniel Buarque (2015) acerca da reputação 

e identidade brasileira projetada pela mídia internacional nos anos 1950 e 2014, 

ocasiões em que o Brasil sediou a Copa do Mundo, mostra que a imagem idealizada 

pela mídia internacional se tornou mais vinculada aos estereótipos em 2014, denotando 

maior esforço para compreender a identidade nacional, porém com base em clichês 

essencialistas sobre a realidade do País.
9
 Segundo o autor, os brasileiros parecem 

obcecados por saber o que os estrangeiros pensam sobre o Brasil, citando inclusive a 

expressão complexo de vira-latas, explicada pelo escritor Nelson Rodrigues como “a 

inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do 

mundo”. (RODRIGUES, 1993, p. 51)  

Buarque (2013) pondera que o brasileiro deseja ser visto e admirado, tentando 

vender a imagem de povo alegre e país festivo. No entanto, afirma que a própria 

população se incomoda com o fato de os estrangeiros simplificarem sua imagem como a 

de um país decorativo, lembrado pelo Carnaval e, como consequência deturpada, pela 

sensualidade. Dessa forma, entende que os brasileiros reclamam publicamente de seus 

                                                 
9
 O texto original de Buarque (2015) foi publicado na língua inglesa, intitulado One Country, Two Cups 

— The International Image of Brazil in 1950 and in 2014: A Study of the Reputation and the Identity of 

Brazil as Projected by the International Media During the Two FIFA World Cups in the Country. 

Apresentamos aqui suas ideias com tradução nossa. Artigo em publicação periódica científica virtual - 

International Journal of Communication. Los Angeles, 2015. Disponível em: 

<http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3351>. Acesso em: 05 de set de 2017. 

  



41 

 

problemas, inclusive pedindo apoio internacional para solucioná-los, porém se ofendem 

quando suas falhas são apontadas por estrangeiros.  

Segundo Buarque (2015), quando o Brasil sediou a Copa do Mundo pela 

primeira vez, ainda era um país desconhecido e mal interpretado, associado a roubos e 

ao café, com um imaginário sobre selvagens habitantes da Amazônia, compartilhando o 

espaço com cobras e macacos. Na primeira metade do século XX, norte-americanos e 

europeus viam o Brasil como uma República sul-americana com clima quente, política 

instável e vida econômica desorganizada, porém com bela geografia e possibilidades 

ainda não realizadas.  

Garza (2013)
10

 afirma que, nos anos 1940, o pouco conhecimento disseminado 

entre estadunidenses sobre a América Latina se baseava em estereótipos altamente 

negativos, definindo-a como um toque de gigolô com altas porções de preguiça, 

analfabetismo, atraso e imundície. Buarque (2015) enfatiza que, passadas seis décadas, 

houve consideráveis mudanças. O Brasil parece estar chamando mais a atenção de 

outros países no século XXI, apesar de estereótipos não se desfazerem com facilidade e 

muitos dos primeiros clichês permanecerem presos às ideias sobre o País, além do 

surgimento de uma série de novos estereótipos. O crescimento econômico estável, 

riqueza de recursos naturais e o papel ocupado na política internacional colocaram o 

Brasil entre os países com melhores reputações da América Latina. O autor, no entanto, 

ressalta que a visão do Brasil ainda como um país de festas frustra os esforços para que 

seja tratado com seriedade nos negócios e em relações internacionais, sendo 

considerado uma nação decorativa, mas não útil. 

Bauman (2005) discorre sobre as relações interpessoais, frisando que estas são 

locais de ansiedade, hesitação e ambiguidade, o que causa desejo e medo, atração e 

apreensão.  Segundo o autor, a maioria das pessoas tem opiniões ambíguas sobre a vida 

sem vínculos, que é uma novidade. O novo causa cobiça e medo, deixando-nos 

inseguros quanto ao relacionamento que desejamos construir e à forma como desejamos 

contruí-lo. O caráter inconstante do futuro está além do controle humano; os pontos da 

vida passíveis de previsão com segurança são poucos ou nulos. Assim, preocupa pensar 

em Quem eu sou, visto que a essência da identidade é constituída por referência aos 

                                                 
10

 O texto original de Garza (2013) foi publicado na língua inglesa, intitulado  Surveys of public opinion 

in the USA concerning Latin America during the Second World War. Apresentamos aqui suas ideias com 

tradução nossa. Documento apresentado na Conferência Anual da Associação Internacional de 

Comunicação. Londres, 2013. Disponível em: 

<http://www.academia.edu/4454508/Surveys_of_Public_Opinion_in_the_USA_concerning_Latin_Ameri

ca_during_the_Second_World_War>. Acesso em: 07 de set de 2017. 
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vínculos que nos conectam a outras pessoas, partindo do pressuposto de que estes 

vínculos são fidedignos e estáveis. O sociólogo finaliza citando Stuart Hall, segundo o 

qual o mundo moderno segue em direção à diversidade cultural, em contraposição ao 

absolutismo étnico, entendido como um regresso da modernidade tardia. Nesta 

conjuntura, o perigo reside na tentativa de assegurar sua identidade nacional e cultural 

através de suas versões fechadas, as quais dispensam o engajamento em situações 

conflituosas de convívio com a diferença. 

 

2.3 DA ESTEREOTIPIA À DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL 

 

A cultura brasileira é um tópico comum e necessário entre os assuntos tratados 

pelo livro didático de língua estrangeira. Em suas abordagens, os autores disponibilizam 

representações criadas a partir de um processo social, as quais produzem efeitos de 

sentido. Esta interação se concretiza por meio de palavras, que transportam tanto 

conceitos como preconceitos, ambos discutidos pela professora Maria Aparecida 

Baccega (1998) em seu artigo intitulado “Os estereótipos e as diversidades”.  

De acordo com Baccega (1998), o conceito é a origem ou o resultado da descrição 

da realidade obtida por meio de um processo cognitivo, cuja tendência é 

majoritariamente objetivo-descritiva. Por outro lado, o estereótipo possui, 

predominantemente, aspectos valorativos, cujo princípio é emocional. Baseando-nos 

nesta distinção, podemos afirmar que o conceito provém da objetividade, e o 

estereótipo, da subjetividade. Reconhecemos que não é uma simples tarefa para o 

professor desvencilhar-se de seus próprios atravessamentos para apresentar uma ideia 

puramente objetiva ao aluno. No entanto, reconhecemos a importância de o aprendiz ter 

acesso àquilo que é parte da realidade de uma determinada cultura, estimulando que ele 

construa os seus conceitos da forma mais real e objetiva possível.  

Um livro didático que propõe uma representação estereotipada do brasileiro e de 

sua cultura deturpa a realidade com sua simplificação, cristalizando uma falsa imagem. 

Baccega (1998) cita Lippmann (1972), segundo a qual estereótipos são versões aceitas e 

padronizadas que interferem na percepção da realidade, conduzindo a uma visão pré-

construída pela sua cultura e transmitida pela linguagem. Expõe também o pensamento 

de Bosi (1977) para observarmos que, ao nos depararmos com uma realidade, há um 

processo de facilitação no qual nossa própria cultura seleciona e recorta determinados 
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aspectos, traçando um direcionamento à estereotipia. Neste movimento, preenchemos 

aquilo que não conhecemos com os significados de nossa própria cultura, com que 

estamos familiarizados.  

Em contrapartida, Bosi (1977) afirma que a interação com a realidade possibilita 

que o homem ultrapasse a limitação imposta pelo estereótipo, corrigindo impressões 

iniciais que se tornam mais inteligíveis a partir de novas experiências. A fim de 

aproximar tais ideias do presente estudo, vale enfatizar a relevância do papel do 

professor como mediador entre o novo e o conflito que possivelmente ocorre quando o 

estrangeiro tem contato com o novo em uma experiência própria ou por meio do 

conteúdo apresentado pelo seu manual didático. Em um processo de construção de 

novas percepções, conhecer o outro e dialogar com outrem se fazem fundamentais para 

a formação de um pensamento aberto às diversidades socioculturais.  

 

2.4 CONCEPÇÕES DE MICHAEL BYRAM SOBRE INTERCULTURALIDADE NO 

ENSINO DE LÍNGUAS 

 

Nossa perspectiva quanto à valorização da interculturalidade no ensino de 

línguas está em consonância com as premissas apresentadas pelo linguista Michael 

Byram na obra From Foreign Language Education to Education for Intercultural 

Citizenship – Essays and Reflections.  

Segundo Byram (2008), discute-se muito acerca do conceito de “falante nativo”, 

um termo constantemente utilizado por professores de idiomas os quais avaliam seus 

aprendizes de acordo com a meta de falar como um nativo. Considerando que alcançar 

este nível de proficiência é extremamente difícil, o autor entende que o estudante 

incapaz de atingir este objetivo pode ficar com uma sensação de fracasso. Byram cita 

Davies, segundo o qual o falante nativo é um mito positivo, útil como modelo ou talvez 

inspiração. No entanto, afirma que não devemos utilizá-lo como uma medida para 

definir nossos objetivos enquanto aprendizes, recomendando avaliar as competências 

linguísticas a serem desenvolvidas com base no Quadro Europeu Comum de Referência 

para Línguas
11

. Byram aborda esta questão para enfatizar que, embora o falante nativo 

possa ser uma inspiração para a competência linguística, não seria adequado tê-lo como 

um modelo de competência intercultural. O autor segue frisando que o falante 

                                                 
11

 Versão original: Common European Framework of Reference for Languages.  
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intercultural possui competências linguísticas e culturais que lhe permitem ocupar uma 

posição privilegiada, com uma nova perspectiva sobre ele mesmo e sobre valores, 

crenças ou comportamentos.        

Byram (2008) entende que o planejamento do currículo de um curso de língua 

pode ser idealizado em forma de missões.  As características específicas de uma missão 

levam os aprendizes além dos pressupostos de suas próprias culturas, envolvendo-os em 

uma atividade transnacional, realizada em uma comunidade transnacional, como um 

possível membro de uma sociedade civil transnacional. Como consequência, estes são 

conduzidos a uma reflexão sobre sua própria sociedade e o que se espera dos seus 

cidadãos.   

  A fim de elucidar esta questão, o linguista elenca princípios da educação cidadã 

intercultural: 

(a) A experiência intercultural acontece quando pessoas de grupos sociais 

diferentes, com diferentes valores, crenças e comportamentos se 

encontram.   

(b) Ser “intercultural” envolve análise e reflexão sobre a experiência 

intercultural e ação sobre a reflexão.   

(c) A experiência cidadã intercultural ocorre quando pessoas de culturas e 

grupos sociais diferentes se engajam em atividades políticas e sociais [a 

experiência intercultural democrática ocorre quando pessoas de culturas 

e grupos sociais se engajam em diferentes em atividades políticas ou 

sociais fundamentadas por práticas e valores democráticos]. 

(d) A educação intercultural cidadã envolve: facilitação da experiência 

intercultural cidadã; contando com análise e reflexão; criar no indivíduo 

tanto aprendizagem como mudanças cognitivas, comportamentais e de 

atitude; mudanças na autopercepção; mudanças no relacionamento com 

os outros [ou seja, pessoas de um diferente grupo social]; mudanças 

baseadas no individual, porém relativas ao universal. (BYRAM, 2008, p. 

206-207. Tradução nossa)  

 

Quanto às principais características da educação cidadã intercultural, Byram 

(2008) propõe uma orientação comparativa em atividades de ensino e aprendizagem, 

além de uma perspectiva crítica; ênfase em tornar-se consciente quanto ao trabalho com 

alguém que pertença a um grupo e cultura diferente; além de conscientização sobre suas 

múltiplas identidades. Outras características citadas são a criação de uma comunidade 

de ação e comunicação supranacional, a qual seria composta por pessoas de diferentes 

crenças, valores e comportamentos, que estejam potencialmente em conflito; ter um 



45 

 

foco e uma gama de ações diferentes das disponíveis quando articulados com os outros. 

Por fim, Byram frisa a consciência de compromisso com valores, rejeitando relativismo, 

consciente de que os valores eventualmente entram em conflito e são interpretados de 

modos distintos. Todavia, reforça o compromisso de encontrar um modo de cooperação 

com base no compartilhamento de objetivos e valores, aproximando cidadãos em uma 

comunidade. 

2.5 O LUGAR DA CULTURA E DA IDENTIDADE NA PRESENTE PESQUISA  

 

O aprendizado de uma língua estrangeira não se limita ao uso adequado de sua 

base lexical e regras gramaticais, ultrapassando a ideia de que o seu domínio consiste na 

aquisição da competência linguística. Frisamos a importância de se promover uma 

reflexão acerca de particularidades culturais, porém conscientes de haver fatores que 

dificultam esta inserção. Eres Fernandez (2002) cita como empecilhos o tempo de aula 

restrito, programas delimitados, livros didáticos que impedem o trabalho adequado, falta 

de conhecimento dos professores quanto aos elementos culturais do povo que utiliza a 

língua-alvo e a falta de orientação para selecionar os elementos culturais relevantes, 

entre outros fatores. Apesar disto, seria um erro a tentativa de distanciar os aspectos 

culturais do ensino em uma aula de língua estrangeira, haja vista seu inevitável 

atravessamento. Reforçamos, assim, a necessidade de centralidade dos aspectos 

culturais no processo de ensino-aprendizagem. 

Apropriamo-nos do supracitado pensamento de Laraia (2002) para isentar-nos de 

encerrar esta discussão sobre cultura. O autor afirma que a compreensão exata acerca de 

cultura implicaria entender a natureza humana, portanto um tema de constante reflexão. 

O mundo líquido de Bauman se transforma, e nós, que dele fazemos parte, sofremos 

este impacto ao mesmo tempo em que, inevitavelmente, sofremos transformações. 

Somos passíveis de conhecer novos hábitos, crenças e ideologias; somos seres 

inacabados, em processo de construção de nossos conhecimentos e, como consequência, 

de reconstrução de nossa própria identidade.    

Fez-se necessário compreender a evolução do conceito de cultura, abrangendo 

um levantamento de fatos desde sua origem, até as correntes filosóficas e sociológicas 

mais atuais, a fim de que pudéssemos nos instrumentalizar para a realização de nossas 

próprias análises ao longo deste estudo. Entendemos que a cultura de uma comunidade 

deve ser reconhecida em sua pluralidade, evitando estigmas que tendem a causar 
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distanciamento ou estranhamento. A diferença é vista aqui com respeito às distintas 

manifestações humanas, além de ser uma oportunidade de (re)conhecer o outro. Desta 

forma, o contato linguístico-cultural, experienciado através do trabalho com português 

para estrangeiros, concentra uma oportunidade de reconhecimento de sua própria 

identidade através da comparação com o outro, em um diálogo que deve ser conduzido 

com aceitação e possibilidade de agregar saberes.     

Reconhecemos que a hierarquia social também se encontra no tratamento das 

diferenças culturais; a sociedade brasileira não está livre de estereótipos e preconceitos. 

Abordaremos o samba enquanto elemento cultural, considerando sua riqueza histórica e 

linguística, os percalços de sua trajetória e os sujeitos que dela fazem parte, de modo a 

possibilitar transparecer aos olhos do estudante de PBE uma face da identidade do 

brasileiro desta sociedade plural. Segundo Orlandi (2009), esse sujeito se constitui por 

ser atravessado pela linguagem e pela história: 

 

[...] ele é sujeito de e é sujeito à. Ele é sujeito à língua e à história, pois para 

se constituir, para (se) produzir sentidos, ele é afetado por elas. Ele é assim 

determinado, pois se não sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se 

submeter à língua e à história, ele não se constitui, ele não fala, não produz 

sentidos. (ORLANDI, 2009, p. 49) 

 

O autoritarismo das elites segregadoras de que fala Chaui (1997) dialoga com o 

etnocentrismo discutido por Cuche (1999), cuja visão teve Franz Boas como precursor 

em pesquisas in situ. Conforme abordado por Chaui, Franz Boas entende que a essência 

da diferença entre humanos não seria racial, mas sim cultural. Atribui ao etnocentrismo 

sentimentos de orgulho e vaidade, o que gera efeito negativo com o menosprezo pelo 

que é constitutivo de grupos distintos. Ao observar aspectos da cultura brasileira, 

constatamos a efetivação da diferença idelógica entre os termos cultura popular e 

cultura do povo, razão pela qual optaremos pela expressão cultura do povo para tratar 

do samba neste estudo.  Quanto ao termo popular, Hall afirma: 

 

O termo pode ter uma variedade de significados, nem todos eles úteis. Por 

exemplo, o significado que mais corresponde ao senso comum: algo é 

“popular” porque as massas os escutam, compram, leem, consomem e 

parecem apreciá-lo imensamente. Esta é a definição comercial ou de 

“mercado” do termo: aquela que deixa os socialistas de cabelo em pé. É 

corretamente associada à manipulação e ao aviltamento da cultura do povo. 

(HALL, 2009, p. 237) 

 

Conforme supracitado, o samba tem um histórico de opressão como produto de 

manifestação da cultura negra, sendo alvo inclusive de criminalização, conforme relatos 
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dos que sofreram tal perseguição entre o fim do século XIX até as últimas décadas do 

século XX. (CABRAL, 1996) Após anos de resistência, veio o reconhecimento 

enquanto cultura popular, uma espécie de concessão de existência ofertada pelas elites, 

aceitação observada na música composta em 1977 por Darcy Caxambu (Darcy Knuth 

Machado) e Zinco (Jones Machado), gravada por João Nogueira (1941 – 2000), 

sambista com um histórico de luta pela valorização do samba, em defesa dos artistas 

nacionais:  

 

Samba, orgulho dos brasileiros que na voz do seresteiro 

Torna-se a apoteose divina 

Vem de negros antepassados, de escravos acorrentados 

Sob a luz do cativeiro seu som, ai o seu som 

Embalava a Sinhá Maria que cantando assim sorria 

E os negros batucavam no terreiro 

[...] 

Samba, és hoje da alta sociedade 

Desce do morro pra cidade e já frequentas o Municipal 

Seu ritmo que o mundo inteiro já conhece 

E o brasileiro se engrandece com tanta orquestração musical 

 

A cultura da elite, abordada por Chaui, possui caráter etnocentrista, visto que 

promove exaltação própria e recusa o reconhecimento das manifestações pertencentes às 

classes desprivilegiadas. Podemos ver tal distanciamento na sociedade brasileira atual, 

em que as elites manifestam contrariedade ao ver jovens de camadas pobres ocupando 

espaços abertos ao público, porém situados em bairros nobres, a exemplo dos 

rolezinhos
12

 em shoppings, que adquiriram caráter de resistência após a manifestação de 

repulsa em 2014.  

Um estrangeiro que vive em uma favela e se apropria dos costumes locais 

também pode sofrer críticas desta camada opressora, visto que a elite muitas vezes não 

reconhece tais características como legítimas. Podemos citar uma experiência vivida por 

esta pesquisadora como exemplo. Ao participar de um curso de formação continuada 

para professores de PBE em uma grande universidade do estado do Rio de Janeiro, um 

debate causou-lhe estranhamento. A professora que conduzia o curso exibiu um vídeo 

público contendo uma entrevista com seu ex-aluno, no qual o estrangeiro contava suas 

experiências neste país. O estrangeiro relatou na gravação sua opção por morar em uma 

favela da zona sul do Rio, demonstrando ter se apropriado de uma série de elementos 

                                                 
12

 Segundo o Michaelis Dicionário (2015), “rolezinho” é um encontro de jovens “a fim de brincarem e se 

divertirem juntos em shopping centers ou parques. (...) o verdadeiro objetivo desses encontros parece 

revelar a intenção de protestar contra as elites e apropriar-se de seus espaços físicos, além de reivindicar 

coisas que lhes são negadas no dia a dia.”. 
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que dela faziam parte, o que poderia ser notado em suas roupas e em seu vocabulário. 

Além disso, contou sobre sua afinidade com o gênero musical brasileiro funk, comum à 

cultura da favela, e sobre seu desejo de seguir carreira musical como MC, ou seja, como 

cantor de funk. Ao fim da exibição do vídeo, a comoção era geral e os comentários 

expressavam repúdio à apropriação da cultura da favela. “Ele não sabe nem falar”, disse 

uma cursista, em razão das gírias presentes na fala do estrangeiro, cujo nível de 

proficiência era avançado. O público presente demonstrou sua aversão em uma série de 

comentários que criticavam a identidade construída pelo aluno, um claro exemplo de 

etnocentrismo.  

Segundo as reflexões de Laraia (2002) supracitadas, a reconstrução do conceito 

de cultura é um dos objetivos da antropologia moderna; conceito que se encontra 

fragmentado por uma série de redefinições. Concordamos com tal perspectiva, 

propondo uma extensão em um movimento que parte da antropologia ao encontro da 

reflexão por parte da sociedade, haja vista a existência de estigmas que conduzem a uma 

contraposição, colocando a cultura da elite em posição de superioridade em relação às 

culturas das camadas sociais mais baixas. Dessa forma, o debate tem de continuar a ser 

realizado, de modo a estimular o pensamento sobre os equívocos que classificam 

culturas em níveis e repelem as diferenças.   

 A pesquisadora Fernanda Tonelli nos trouxe uma recente contribuição com um 

projeto que aproximava o samba e o ensino de PBE, gerando, em 2012, a dissertação de 

Mestrado intitulada O gênero musical samba como conteúdo cultural no ensino de 

PBE: uma experiência com aprendentes hispanofalantes. Orientada pela professora 

doutora Lucia Maria de Assunção Barbosa, Tonelli desenvolveu este estudo vinculado 

ao Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos. 

O foco da sua pesquisa foi discutir o uso do samba como um meio para trabalhar cultura 

nas aulas de PBE. Para desenvolver esta discussão, a pesquisadora realizou um curso 

temático sobre samba para hispanofalantes, visando a analisar como a canção poderia se 

configurar como uma ferramenta para ensinar aspectos culturais relacionados à língua, 

além de verificar as impressões dos estudantes quanto ao aprendizado da língua 

portuguesa através deste conteúdo cultural.   

Tonelli (2012) entende que a língua e a cultura são elementos indissociáveis no 

processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. Em seu estudo, o samba é 

visto como uma manifestação social de considerável representatividade para a cultura 

brasileira, sendo explorado para revelar elementos que definam a identidade nacional, o 
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que contribuiria para o aprendizado de PBE. A pesquisadora constatou ser satisfatório o 

uso do gênero musical samba como recurso pedagógico, promovendo o ensino de PBE 

a partir de um enfoque com teor cultural. Segundo Tonelli (2012), é possível realizar um 

planejamento de curso de PBE seguindo o eixo temático proposto, contando com o 

samba como promotor de um ensino comunicativo e como instrumento de reflexão 

sobre a cultura brasileira.  

Investidas como as de Tonelli vêm ao encontro do que idealizamos para a 

valorização do samba enquanto recurso didático. Concordamos com a perspectiva de 

inseri-lo nas aulas como forma de compreender os possíveis contextos culturais de que 

faz parte, assim como sua história e a história daqueles que fazem o samba ou vivem em 

contato com o samba, explorando o seu potencial linguístico e cultural. 

 

Nossa música é nossa história. Com ela, fundamos linguagens: o chorinho, o 

samba, a bossa nova, o tropicalismo, as <<Bachianas>> de Villa-Lobos. 

Tudo o que ocorreu no século 20 - e está vivo no rito do corpo ou no ritmo de 

um pandeiro - começou lá longe. (KAZ, 2004, p. 18) 

 

 Entendemos o contato com o samba como uma oportunidade de reconhecer os 

sentidos dos elementos nele presentes os quais conduzem à identificação de 

determinados grupos sociais, partindo do pressuposto de que este arquivo apresenta 

rotinas, valores, sentimentos e conflitos, disseminando singularidades de camadas 

sociais brasileiras, além de suas transformações ao longo do tempo. Observar a 

manifestação de um compositor através do samba é fazer a leitura de uma história 

contada pelos seus próprios personagens, com os sentimentos e verdades de quem a 

vive e faz questão de transformá-la em poesia, certo de sua riqueza. Cantá-la é uma 

oportunidade de tornar notórias as atividades cotidianas corriqueiras, despertando o 

ouvinte para a simplicidade dos gestos que dão sentido à vida, porém valorizadas em 

um patamar poético. Apresentar esta perspectiva ao estudante de PBE ultrapassa a 

abordagem simplória de texto como pretexto, desvendando seus sentidos ao mesmo 

tempo em que são trabalhadas as competências linguísticas. Ao longo deste estudo, 

observaremos se os textos relacionados ao samba presentes nos manuais didáticos de 

PBE são trabalhados de forma superficial ou se promovem uma abordagem mais ampla 

a partir de seu conteúdo. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL DO SAMBA 

 

O samba é um forte símbolo para o Brasil, não por acaso. Mais do que um ritmo 

musical, o samba se apresenta, ao longo da história, como forma de manifestação da 

classe desprivilegiada, ou seja, do povo que resiste em meio a conflitos sociais, ora 

velados, ora evidentes. Decerto, as lutas atuais pela cultura do povo, que após mais de 

um século ainda se fazem necessárias, são distintas daquelas travadas do fim do século 

XIX até as últimas décadas do século XX. No entanto, vale enfatizar que o samba é um 

marco de expressividade que se impõe em meio aos entraves da sociedade, 

configurando-se como mais uma fonte de estudo sociológico para compreender os 

diferentes papéis exercidos pelos que compõem a sociedade brasileira ao longo da 

história.    

Aqueles que não fazem parte de círculos sociais relacionados ao samba poderão 

ter uma percepção sobre o gênero musical influenciada pelas informações veiculadas 

pelas mídias, sejam elas verdadeiras ou manipuladas. Ao longo da história deste 

elemento cultural, criou-se um imaginário sobre seus conceitos, qualificando seus 

personagens e símbolos como algo exótico. Mas o que seria, de fato, o samba?  

Tratemos do samba carioca: a música que ainda pode ser orquestrada por caixa 

de fósforos e cadenciada na palma da mão. Democrático como é, o samba tem espaço 

para todos os gostos. Desde a criança da escola de samba mirim, que inicia seus passos, 

aprende a tocar e dançar como os personagens consagrados das escolas de samba 

tradicionais, até um dançarino de gafieira em dança de salão, com todo o seu requinte e 

admiração das classes nobres, sem deixar de mencionar os músicos de raiz, que tocam 

mais para si mesmos do que para o público que lhes assiste. Excluindo o aspecto 

comercial deste gênero musical, estes são alguns exemplos de sua essência e de seus 

personagens na atualidade.  

O Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira
13

 dispõe a história do 

samba, lembrando que um de seus mais antigos registros foi feito por Frei Miguel do 

Sacramento Lopes Gama na revista pernambucana Carapueiro, em 1838, referindo-se a 

um folguedo de negros daquela época. Segundo Lopes e Simas (2015), a designação 

“samba” era aplicada a qualquer batucada de aspecto africano antes de seu 

reconhecimento como gênero musical popular. Com o tempo, a dança “samba” foi 

                                                 
13

 Dicionário virtual disponível em: < http://dicionariompb.com.br>. Acesso em: 14 de jan de 2018.   
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adquirindo características de cada estado em razão da diversidade existente nas tribos de 

escravos e devido às peculiaridades próprias de cada região.  

A partir de 1850, a população negra e mestiça crescia pelas cercanias do Centro 

do Rio, sobretudo sendo composta por aqueles que vinham da Bahia. Nesse contexto, a 

comunidade negra estaria por desenvolver uma nova cultura musical, em meio aos 

preconceitos raciais que seguiam fortalecidos após a abolição da escravatura. De acordo 

com Cabral (1996), os negros eram impedidos de praticar suas manifestações culturais e 

religiosas, sendo alvos de deboche e perseguição. As páginas policiais noticiavam, 

inclusive de forma sarcástica, a ação opressora da polícia, que prendia negras e negros 

suspeitos de práticas religiosas, tais como mães-de-santo, além de músicos. As 

perseguições religiosas foram superadas especialmente com o apoio de políticos, que 

legalizaram o exercício das chamadas “macumbas” como forma de conquistar votos ou 

ainda por ideologia própria. Com perspicácia, muitos sambistas também conseguiam 

enganar policiais unindo religião e música – ícones da cultura e resistência negra.  

No ano de 1916, o registro da obra composta por Ernesto dos Santos, o famoso 

Donga, se tornou um marco histórico. Na Biblioteca Nacional, Donga declarou ser autor 

da obra “Pelo telefone”, caracterizando-a como um “samba carnavalesco” - o primeiro 

registro de um samba reconhecido na história. Lopes e Simas (2015) afirmam que, nas 

duas primeiras décadas do século XX, o samba ainda pouco se distinguia do lundu e do 

maxixe, gêneros de dança e música popularizados através do teatro. Com o passar dos 

anos, o novo gênero foi adquirindo cadência rítmica, letra, harmonia, melodia e 

diversidade estilística, especialmente em função da atração que exercia sobre os novos 

compositores do rádio, bem como da indústria fonográfica.   

Assim nasce o samba urbano carioca, gênero já utilizado estrategicamente em 

ações do governo na década de 1930, devido ao seu poder motivacional e aglutinador. 

Apesar do movimento de ascensão pelo qual o samba passava, Lopes e Simas (2015) 

reforçam que o branqueamento da população brasileira era um sonho tanto das elites 

como dos governantes, razão pela qual o samba e as demais manifestações culturais de 

descendência africana eram tratados como folclóricas e toleráveis. Considerava-se 

cultura a forma erudita de arte, excluindo-se o samba. As próprias rádios, no fim dos 

anos 1970, davam espaço apenas para as músicas americanas
14

, pois o samba era 

considerado ultrapassado e brega, o que inspirou o célebre sambista Nelson Sargento a 

                                                 
14

 Fonte: Jornal O Dia. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/diversao/2016-11-27/perseguido-por-

decadas-o-samba-chega-ao-centenario-amado-pelos-brasileiros.html>. Acesso em: 12 de jan de 2018.  

https://odia.ig.com.br/diversao/2016-11-27/perseguido-por-decadas-o-samba-chega-ao-centenario-amado-pelos-brasileiros.html
https://odia.ig.com.br/diversao/2016-11-27/perseguido-por-decadas-o-samba-chega-ao-centenario-amado-pelos-brasileiros.html
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compor, em 1979, Agoniza, mas não morre
15

 - uma forma de denúncia à instabilidade 

do espaço ocupado pelo samba na sociedade: 

 

Samba 

Agoniza, mas não morre 

Alguém sempre te socorre 

Antes do suspiro derradeiro 

 

Samba 

Negro forte, destemido 

Foi duramente perseguido 

Na esquina, no botequim, no terreiro 

 

Samba 

Inocente, pé no chão 

A fidalguia do salão 

Te abraçou, te envolveu 

Mudaram toda a sua estrutura 

Te impuseram outra cultura 

E você nem percebeu 

Mudaram toda a sua estrutura 

Te impuseram outra cultura 

E você nem percebeu  

 

Entendemos que a discriminação sofrida pela música e por aqueles que faziam 

parte do universo do samba ainda não foi erradicada. Mais de um século após os 

primeiros conflitos envolvendo manifestações culturais, o samba carioca volta a sofrer 

repressão sob argumento de que se faz necessária a ordenação pública e de que é preciso 

reduzir os gastos da cidade do Rio de Janeiro, que passa por dificuldades econômicas. A 

cidade é tipicamente movimentada pelos seus eventos gratuitos, em locais públicos, que 

possibilitam o lazer para todas as classes, além de gerar renda aos organizadores, entre 

outros benefícios. A atual prefeitura do Rio (2017 – 2021), gerida pelo bispo da Igreja 

Universal do Reino de Deus Marcelo Crivella, vem dificultando a realização de eventos 

tradicionais, impondo procedimentos burocráticos e até mesmo impossibilitando sua 

ocorrência. Comenta-se que sua motivação para tais atitudes tem fundo religioso, com a 

ressalva de que muitas das práticas cariocas podem ser consideradas profanas. Segue 

uma manifestação sobre o assunto publicada em julho de 2017, em rede social
16

: 

                                                 
15

 O compositor se chama Nelson Mattos, popularmente conhecido como Nelson Sargento. Letra 

disponível em <https://www.ouvirmusica.com.br/nelson-sargento/2001487>. Acesso em: 5 de mar de 

2018. 
16

 As duas imagens a seguir estão disponíveis juntas, em perfil público, cujo endereço é:  

<https://web.facebook.com/rodadesambapedradosal/posts/1634750166570379>. Acesso em: 3 de jan de 

2018. 

https://www.ouvirmusica.com.br/nelson-sargento/2001487
https://web.facebook.com/rodadesambapedradosal/posts/1634750166570379
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Figura 1- Manifestação divulgada em rede social. 

 

 

Figura 2 - Manifestação divulgada em rede social, acompanhando a figura anterior. 
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O domínio político retoma um movimento de repressão que surpreende e força a 

união do povo, o qual se vê obrigado a lutar para manter seu espaço. Contudo, esta 

articulação já havia sido absorvida pelo próprio sistema, que embranqueceu a cultura 

negra e a reconfigurou. Dessa forma, quando o negro e o pobre acharam que já haviam 

alcançado o patamar ideal para a sua cultura, seu poder foi retirado. Esta é a atual 

situação de luta por resistência que vive o sambista na cidade do Rio de Janeiro. O 

samba é comercializado, servindo aos grandes eventos de interesse das classes 

dominantes, a exemplo do primeiro desfile de Carnaval ocorrido na Praia de 

Copacabana, em janeiro de 2018, denominado Encontro do Samba. Tal evento dividiu 

opiniões, visto que a mesma instituição que contratou a parada turística se recusou a 

apoiar financeiramente os tradicionais desfiles de Carnaval conforme havia ocorrido nos 

anos anteriores. O resultado deste embate entre poder político e luta do povo pode ser 

observado em números: a parada turística de Copacabana contou com aproximadamente 

mil ritmistas, enquanto o protesto por verba, no dia seguinte ao evento, contou com 

cerca de 50 pessoas.  

Retomando a abordagem de Lopes e Simas (2015), os autores afirmam que, na 

década de 1930, quando a política de embranquecimento da sociedade brasileira era 

vigente, propondo a limpeza da raça brasileira, o samba se impunha como uma das 

poucas expressões das massas, transcendendo o racismo no Rio de Janeiro, capital 

federal naquela época. Em meio a contradições, ao mesmo tempo em que se afirmava 

enquanto identidade negra e pobre, o samba era utilizado como um canal social para que 

os dominantes alcançassem seus interesses políticos. Em movimento similar, após uma 

série de críticas quanto à falta de apoio às manifestações culturais negras, o bispo e 

prefeito da cidade do Rio de Janeiro concedeu entrevista
17

 na qual parodiou “Quem não 

gosta de samba bom prefeito não é”. Este governante, que tem evitado contato com o 

Carnaval ao longo de seu mandato por razões ideológicas, fez uma tentativa de 

aproximação com o povo através do elemento com que este se identifica - o samba - 

conforme iniciativas políticas anteriores.   

Lopes e Simas (2015) afirmam que o samba urbano carioca nasceu dos anseios 

da classe desprivilegiada, que via a necessidade de lutar por seu espaço em uma cidade 

recém-industrializada, após a Revolução de 1930, tornando-se consciente de seus 

                                                 
17

 Entrevista divulgada em janeiro de 2018. Disponível em:  

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1949953-crivella-canta-samba-e-tenta-desfazer-

imagem-de-falta-de-apoio-ao-carnaval.shtml>. Acesso em 12 de mar de 2018.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1949953-crivella-canta-samba-e-tenta-desfazer-imagem-de-falta-de-apoio-ao-carnaval.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1949953-crivella-canta-samba-e-tenta-desfazer-imagem-de-falta-de-apoio-ao-carnaval.shtml
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direitos e com o desejo de exercê-los. Lembram ainda que fazer samba nunca foi tarefa 

fácil perante a sociedade que subestimava e questionava os sambistas, além de enfatizar 

que a própria força do samba se faz clara em seu poder de resistência, renovação 

constante e possibilidade de incorporar valores de outras sociedades sem perder sua 

própria identidade.    

 Presente na língua portuguesa desde, pelo menos, o século XIX, os primeiros 

registros destacam o samba como manifestação cultural envolvendo batuque, dança e 

canto, produzidos pelos negros no Brasil. Com o passar dos anos, diferentes influências 

e práticas sociais estimularam a difusão do samba pelo País, desenvolvendo variantes 

coreográficas, instrumentais e temáticas. Existem, atualmente, múltiplas realizações 

artísticas oriundas do batuque inicial, uma vez que o samba se subdividiu e adquiriu 

características próprias em diferentes regiões. Esclarecer a sua pluralidade se faz 

necessário em razão de os manuais didáticos analisados disporem o samba em algumas 

representações distintas. Listaremos a seguir as variantes que constam nos manuais 

didáticos de PBE por nós analisados, enfatizando que estamos considerando apenas 

possíveis significados atuais, fazendo uma breve descrição, não abarcando seus 

desenvolvimentos históricos. 

 Samba de raiz: Estilo de samba em que os instrumentos de percussão 

sobressaem em relação aos demais, suas letras soam como crônicas das classes 

desprivilegiadas. Podem conter críticas sociais, exaltar sua própria cultura e 

ancestralidade ou tratar de temas românticos.  É mais mantenedor das tradições do 

samba, promovendo a música em ambiente que combina informalidade e improviso. 

 Pagode: A origem da palavra remete à festividade em que se ouvia samba desde 

os tempos da escravidão. Atualmente, há dois estilos musicais chamados pagode - um 

está situado em grandes capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, o outro é 

específico da Bahia. O pagode das grandes capitais é uma variedade do samba, porém 

suas letras remetem mais comumente à solidão, tristeza em função de relacionamento 

amoroso ou à temática do amor feliz. Ouve-se menos a percussão, com destaque para a 

simplicidade harmônica e rítmica, lembrando uma balada romântica. O pagode baiano 

conta com instrumentos eletrônicos e outros ritmos dançantes, sendo coreografado por 

dançarinos. Suas letras parecem estimular a dança.  

Roda de samba: Samba tocado em evento fechado, bar ou espaço público, 

sugerindo um ambiente informal, no qual tipicamente os músicos se posicionam em 

círculo no centro do evento, conduzindo a apresentação com instrumentos de percussão, 
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corda e sopro, ou ainda com instrumentos improvisados, como prato, faca e caixa de 

fósforos.  

Samba-enredo: Modalidade cujos compositores criam um samba voltado ao 

tema que será apresentado por uma escola de samba no desfile anual do Carnaval. Há 

uma equipe de intérpretes para cantá-lo e dezenas de ritmistas compondo a equipe de 

instrumentistas, chamada “bateria”, em sua maioria, percussionistas. 

Carnaval: Festividade que ocorre no Brasil aproximadamente quarenta e sete 

dias antes da Páscoa. Cada cidade realiza seu evento com características próprias, as 

músicas que embalam a festa variam majoritariamente entre marchinhas
18

, samba, axé e 

samba-enredo. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, entre outras, 

promovem desfiles de escolas de samba, nos quais agremiações desenvolvem enredos e 

os apresentam em uma espécie de parada temática, com alegorias grandiosas e milhares 

de participantes fantasiados. O Carnaval baiano é popularmente conhecido pelas festas 

utilizando trios elétricos – caminhões adaptados com aparelhos de sonorização em que 

cantores se apresentam. 

Samba-exaltação: Estilo de samba cuja letra tradicionalmente exalta a pátria ou 

uma escola de samba. 

Após tomar conhecimento sobre os principais fatos que constituem a sua história 

e algumas das características da música, torna-se mais palpável compreender a 

importância do samba para o sambista e sua forte relação com o brasileiro inserido 

nesse meio. É possível definir a música do povo sob óticas distintas, assim como são 

inúmeras as suas manifestações na atualidade.  Samba é encontro: oportunidade de estar 

com seus amigos e família, aproveitando uma tarde de sábado, cada semana em um 

bairro diferente, conhecendo e compartilhando o momento com novas pessoas. Samba é 

descanso: intervalo para relaxar após uma cansativa jornada de trabalho, enquanto as 

horas passam e diminui o engarrafamento típico da volta para casa. Samba é escola: 

espaço em que se aprende a tocar instrumentos musicais, cantar, dançar e adereçar, até 

mesmo profissionalmente. Samba é carreira: oportunidade em que é possível também 

ganhar dinheiro em uma área movimentada no mundo dos negócios. Samba é denúncia: 

delata em suas letras as injustiças sociais, fortalecendo debates e conquistas para a 

sociedade. Samba é alegria: afasta angústias, alimenta sonhos, ilude com a sensação de 

                                                 
18

 Segundo acepção do Michaelis Dicionário (2015), marchinha é “música de carnaval, de ritmo vivo e 

alegre, que se iniciou com os ranchos de carnaval”.   

 



57 

 

que o ânimo festivo estará sempre conosco. Samba é resistência: há mais de cem anos 

vem sendo perseguido e manipulado, sobrevivendo às investidas das classes 

dominantes.  
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4.  METODOLOGIA  

 

Conforme exposto, observamos de que forma o livro didático faz uso do samba 

enquanto instrumento de aprendizagem. Para isto, nossa metodologia segue o formato 

de análise qualitativa, de cunho exploratório, por entendermos que este se alinha aos 

nossos propósitos investigativos. Analisamos os possíveis significados a serem 

estabelecidos a partir da disposição dos elementos relacionados ao samba nos livros 

didáticos de PBE, sejam tais elementos textos verbais, textos não-verbais ou textos 

multimodais. Toda associação possível ao contexto do samba foi considerada no 

presente estudo, ainda que tal associação não seja explícita, não possua legendas. 

Conforme pode ser visto em Minayo (2002), as pesquisas qualitativas têm como 

foco a compreensão das relações sociais, atuando sobre crenças, atitudes e valores, com 

aprofundamento das relações, processos e fenômenos. Nossos objetivos não se 

limitaram a quantificar as abordagens sobre samba, buscamos investigar de que forma o 

assunto é explorado, considerando os efeitos a serem gerados a partir do contato com o 

estrangeiro.  

Vale ressaltar nossa afinidade com os pressupostos da análise qualitativa, 

acreditando na indissociabilidade entre a linguagem e as práticas sociais e a inevitável 

subjetividade no que concerne às escolhas, pensamentos com que analisamos as 

seleções, os apagamentos e os efeitos gerados pelo conteúdo exposto no manual 

didático. Nosso corpus é constituído por três manuais didáticos editados entre os anos 

2008 e 2014 - Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação; Novo 

Avenida Brasil: curso básico de português para estrangeiros (Volumes 1, 2 e 3); e 

Português Via Brasil: um curso avançado para estrangeiros. Estes manuais estão entre 

os disponíveis no mercado brasileiro, razão pela qual os selecionamos para compor esta 

pesquisa. Verificamos a presença de elementos associados ao samba entre as suas 

atividades propostas, levando em consideração aspectos relativos à nossa base teórica, a 

qual perpassa os campos da linguagem, filosofia, antropologia e sociologia, 

predominantemente.  Por fim, analisamos os direcionamentos das atividades enquanto 

instrumentos de reflexão, além de propor novos possíveis direcionamentos àquelas cuja 

temática possibilite a ampliação do seu desenvolvimento.   
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

Três manuais didáticos ofertados pelo mercado brasileiro foram selecionados 

visando à realização de uma análise sincrônica, de cunho qualitativo. Optamos pela 

análise sincrônica, considerando que o nosso objetivo é avaliar os recursos didáticos que 

o mercado oferece atualmente tanto aos estudantes autônomos como aos professores, 

como norte ao seu trabalho. Espera-se analisar o lugar do samba nestes materiais, 

focando a abordagem realizada acerca do brasileiro e sua cultura, além dos propósitos 

objetivamente pedagógicos. Seguem os manuais didáticos selecionados para esta 

investigação: 

 

1. Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação (publicado em 

2014);  

2. Novo Avenida Brasil: curso básico de português para estrangeiros - volumes 1, 2 

e 3 (publicados em 2008, 2009 e 2013, respectivamente); 

3. Português Via Brasil: um curso avançado para estrangeiros (publicado em 2013). 

 

Estes materiais foram contemplados por conterem conteúdos alinhados ao universo 

dos estrangeiros jovens e adultos, público-alvo de nossa pesquisa. Os dois primeiros 

livros da lista são voltados ao estudante iniciante de língua portuguesa, que deve 

alcançar o nível avançado ao fim do livro. Suas primeiras lições abarcam questões 

básicas da língua, tais como alfabeto, cumprimentos e tempos verbais no Modo 

Indicativo. Apesar das primeiras unidades com conteúdo elementar, as seguintes trazem 

questões mais complexas, dispondo de temas gramaticais com mais alto nível de 

dificuldade e textos mais densos, até que as lições finais já atingem entre o nível 

intermediário e o avançado. O terceiro livro desta lista, intitulado Português Via Brasil: 

um curso avançado para estrangeiros, traz tópicos gramaticais que costumam causar 

dificuldades para o estrangeiro, sendo direcionado ao público de alunos avançados. Seu 

desenvolvimento mescla exercícios gramaticais, leitura e interpretação.  
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5. ANÁLISE 

 

A seguir, poderão ser observados os dados coletados do primeiro material 

didático selecionado para esta investigação. Avaliamos abordagens que se dispõem a 

apresentar o perfil do brasileiro, ressaltando que defendemos o ensino do PBE com foco 

na história e cultura brasileira, através do qual o estrangeiro poderá conhecer a trajetória 

de formação e consolidação cultural, até estruturar o que existe como herança nos dias 

atuais, ou seja, as faces da identidade local. Dessa forma, investigamos se as abordagens 

dispostas no manual didático ocorrem de maneira efetiva ou se há aspectos controversos 

em textos que remetam ao samba e ao perfil do brasileiro no contexto do samba.   

 

5.1 LIVRO BEM-VINDO! A LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO DA 

COMUNICAÇÃO 

 

 

Figura 3- Capa do livro Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação, ano 2014. 

 

Com autoria assinada por Maria Harume de Ponce, Silvia Andrade Burim e 

Susanna Florissi, a obra Bem-vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação 

pretende promover o ensino do português falado, fazendo-o em consonância com a 

Gramática Normativa. Para isso, propõe-se a instrumentalizar o estudante com 

expressões coloquiais, dialetos regionais e vocabulário a ser utilizado em espaços 

específicos, a exemplo de um restaurante. De acordo com a página de apresentação do 

livro, este foi elaborado para suprir a notável necessidade de um manual dinâmico e 
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interativo, com foco na comunicação. A introdução afirma também que contemplará um 

pouco da cultura, história e sociedade brasileira.  

O material é dividido em vinte unidades de estudo, abarcando desde conteúdos 

referentes ao nível elementar de aprendizado, tais como “cumprimentos” e “alfabeto”, 

até conteúdos mais avançados, a exemplo do tempo verbal Pretérito mais-que-perfeito 

composto do modo Indicativo, abordado em suas últimas páginas. O manual está em sua 

8ª edição, versão impressa no ano 2014. Possui 200 páginas de unidades de ensino, além 

de quatro apêndices para consulta, expondo questões sobre o alfabeto, o acordo 

ortográfico da língua portuguesa de 2009, gramática e vocabulário. Ao longo do livro, 

foram encontradas seis alusões ao samba.   

 

5.1.1 O lugar do samba no livro Bem-vindo! A língua portuguesa no mundo da 

comunicação 

 

I. Página 35 – Ao apresentar as datas comemorativas brasileiras, o livro ilustra com a 

foto de uma mulher vestindo biquíni de passista, relacionada ao Carnaval. 

 

 

Figura 4- Imagem de uma passista, presente na página 35 do manual didático Bem-vindo! A língua 

portuguesa no mundo da comunicação, editado em 2014. 

 

Vale ressaltar que a 6ª edição deste livro, impressa em 2004, não continha esta 

fotografia. No lugar da foto da popularmente conhecida como passista de Carnaval 

havia uma imagem de fogos de artifício, provavelmente representando a festa de Ano 

Novo. Segue a imagem que consta na 6ª edição do livro: 
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Figura 5- Imagem de fogos de artifício, presente na página 35 do manual didático Bem-Vindo! A língua 

portuguesa no mundo da comunicação, editado em 2004. 

 

 Observa-se uma tendência à valorização do corpo feminino e da mulher que 

pertence ao mundo do samba. A representação vestindo biquíni de Carnaval no manual 

didático pode levar a uma estigmatização, conforme vimos em Bauman (2005) e em 

Buarque (2013), com a cristalização distorcida de uma personagem hipersexualizada.  

Esta análise vai ao encontro da dissertação de Ana Maria Carvalho, orientada 

por Norimar Júdice, acerca das Representações da mulher em textos de livros didáticos 

de Português do Brasil para Estrangeiros. A pesquisadora mostrou, entre outros 

exemplos, que o livro Tudo Bem, editado em 1984, expunha uma mulher sensual, 

“representada com acentuação de traços que exacerbam os contornos do corpo e pouca 

roupa”. (CARVALHO, 2008, p. 71) Esta descrição poderia ter sido feita sobre a 

imagem da passista presente na página 35 do livro Bem-vindo. Apesar da diferença de 

trinta anos entre as duas publicações, a correspondência parece idêntica, o que confirma 

a tendência à representação deste perfil jovem e sensual para a mulher brasileira, 

conforme a conclusão de Carvalho. 

A versão branca da passista de Carnaval também chamou nossa atenção na 

imagem do livro didático. Observamos que o conceito de branqueamento moderno, 

iniciado durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), conforme abordado por 

Baliero (2011), persiste na atualidade e é retratado pelo livro. O Carnaval é uma festa 

construída, em sua base, por negros de origem humilde. Uma forte representatividade 

do Carnaval é a passista, papel comumente desempenhado por mulheres negras.  A 

ilustração do livro didático com uma passista branca pode ser entendida como parte de 

um movimento de branqueamento da mulher negra, cuja raça é a base atual do Carnaval 

e tem caráter fundamental ao longo de sua história. A sua ausência no livro remete a um 
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apagamento desta memória, com a ressignificação do papel da mulher passista no que 

concerne ao Carnaval brasileiro. Através deste apagamento pode haver o reforço da 

nova ideia que se deseja disseminar. 

 

II. Página 43 – Observa-se uma atividade proposta a partir de um áudio acompanhado 

de sua transcrição, no qual há um diálogo entre um estrangeiro que virá ao Brasil e sua 

professora de língua portuguesa. 

 

Figura 6 - Diálogo entre estudantes e professora, presente na página 43 do manual didático Bem-Vindo! 

A língua portuguesa no mundo da comunicação. 

 

Neste texto, o aluno diz que se hospedará no Rio de Janeiro, cidade “famosa 

pelo Carnaval e pelas mulatas bonitas”, e conclui revelando um desejo: "Tomara que 
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uma mulata bonita me ensine a sambar”. Mais uma vez, encontramos uma perspectiva 

de sensualidade no que concerne à mulher brasileira, ao Carnaval e ao samba, o que 

poderia dar abertura à estigmatização deste imaginário. Novamente dialogando com 

Carvalho (2008), vale frisar que a pesquisadora menciona a sensualidade e o exotismo 

com que a mulata é retratada em livros didáticos de PBE, especialmente quando o 

estrangeiro branco se encanta pela beleza da mulata, remetendo inclusive ao estigma 

dos prazeres dos tempos da escravidão, quando a mulata encantava seu senhor com a 

beleza da mestiçagem e nele despertava desejos. 

 

III. Página 163 – A unidade 17 traz um exercício de compreensão auditiva no qual o 

aluno deve escutar o samba-enredo Sonhar não custa nada! Ou quase nada... e 

completar as lacunas com as palavras que foram removidas:  

 

Figura 7 - Letra de samba-enredo, presente na página 163 do manual didático Bem-Vindo! A língua 

portuguesa no mundo da comunicação. 

 

 Nesta atividade, o aluno deve completar os espaços em branco com palavras 

omitidas aparentemente de forma aleatória, entre as quais se encontram substantivos, 

verbos em diferentes tempos e modos, um advérbio, um pronome e um adjetivo. O 

exercício seguinte faz questionamentos sobre outros gêneros musicais, promovendo um 

diálogo sobre o tema rádio, todavia sem explorar diretamente o texto anterior, que 

consiste em um dos mais populares sambas-enredo da história do Carnaval do Rio de 

Janeiro. 
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Figura 8 - Exercício subsequente, presente na página 163 do manual didático Bem-Vindo! A língua 

portuguesa no mundo da comunicação. 

 

Seria uma excelente oportunidade para (re)conhecer os sujeitos protagonistas 

deste contexto, silenciados nessa abordagem, buscando desvendar os sentidos do texto 

ao longo do trabalho de compreensão auditiva, conforme sugerimos na seção 2.5 deste 

estudo. Segundo Orlandi, “há sempre silêncio acompanhando as palavras. Daí que, na 

análise, devemos observar o que não está sendo dito, o que não pode ser dito, etc.” 

(ORLANDI, 2009, p. 83)  

Uma interação possível seria apresentar a escola que o levou à avenida no ano de 

1992 - o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel 

- ou ainda explorar outros fatores relacionados à maior festa típica brasileira.  A própria 

letra da música dá abertura para um fácil diálogo, já que trata de sonhos. Algumas letras 

de samba-enredo apresentam o grande sonho do sambista: ser campeão do Carnaval. 

Alguns direcionamentos para este texto poderiam girar em torno do sonho do aluno para 

uma participação no Carnaval. Ou ainda, fazer uma comparação entre o sonho para os 

protagonistas deste evento e os sonhos fora dele.  

 

IV – Página 192 – A última unidade do livro traz um texto informativo que parece 

extenso, contendo 126 linhas, sobre Música Popular Brasileira. Há uma referência 

objetiva ao samba e seu contexto histórico a partir da 14ª linha do texto: “O samba 

aparece no fim do século XIX, no Rio, influenciado pela marcha, pelo lundu e pelo 

batuque, entre outros ritmos.”. O gênero é citado também como inspiração para 

cantores.  
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Figura 9 - Texto sobre Música popular, presente na página 192 do manual didático Bem-Vindo! A língua 

portuguesa no mundo da comunicação. 

 

O tamanho do primeiro parágrafo reflete a quantidade de informações: este é 

composto por 180 linhas, enquanto o segundo e último parágrafo contém 16. Vale 
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enfatizar que o texto consiste em uma adaptação, seu original teria sido retirado do 

Almanaque Abril, cujas referências – edição e ano – não foram mencionadas. 

Ao afirmar que o “samba aparece no fim do século XIX”, o autor contradiz a 

informação amplamente divulgada pela mídia, que atribuiu ao ano 1916 o nascimento 

do samba, através da gravação do maxixe Pelo telefone, de Donga, conforme 

dissertamos acima. Neste aspecto, vale exaltar a postura adequada do livro, 

diferentemente do divulgado pela mídia, que silencia a memória do samba anterior ao 

ano 1916.  

Caso o professor esteja bem informado quanto aos contextos históricos referentes a 

cada gênero musical identificado no texto como música popular brasileira, será possível 

desenvolver um debate acerca das influências e lutas de classes ao longo da formação 

identitária destes gêneros. Retomamos então os conceitos abordados por Chaui (1997), 

que trouxe um debate sobre a cultura do povo e a cultura da elite. Entendemos a rádio 

como um instrumento de dominação da elite, que oprimiu a cultura do povo e a 

ressignificou, lançando ídolos que atenderiam ao perfil de padronização cultural 

embranquecida da sociedade daquela época.   

Há informações relevantes neste longo texto intitulado Música Popular, que 

atravessa séculos em sua dissertação. Seria pertinente que o professor o trabalhasse 

paulatinamente, apresentando materiais complementares de modo a explorá-lo, 

considerando os objetivos e interesses de seu público-alvo, além de propor exercícios 

além de sua leitura. 

 

V – Página 195 – Esta seção apresenta a adaptação de um artigo extraído do jornal da 

Universidade de São Paulo, publicado em 2002, mencionando o célebre sambista 

Adoniran Barbosa e sua percepção sobre o progresso da cidade de São Paulo em 

meados do século XX. 
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Figura 10 - Texto adaptado de artigo da USP, presente na página 195 do manual didático Bem-Vindo! A 

língua portuguesa no mundo da comunicação. 

 

 Trata-se de um artigo relevante, que valoriza o sujeito-sambista e aponta sua 

percepção crítica do espaço em que está inserido. Apresenta brevemente o trabalho de 

Adoniran Barbosa, mas explora sua sensibilidade para observar as transformações dos 

espaços e da rotina da cidade. Além disso, mostra a forma como esse sentimento de 

nostalgia se traduzia em poesia através de seu samba, que se impunha como forma de 

resistência ao inevitável progresso.   

 Após o texto, cinco perguntas estimulam uma atividade que pode direcionar uma 

dinâmica de cunho dialógico ou ainda exercitar a produção escrita, questionando a 

percepção do aluno quanto ao espaço e às mudanças ocorridas em São Paulo. Conforme 

supracitado, nesta perspectiva o professor atua como um mediador; um facilitador que 

incentiva o estudante à reflexão sobre o espaço em que está inserido, em um movimento 

que tende à reconstrução de sua própria identidade social.  
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VI. Página 200 – Em sua última página de conteúdos para o ensino da língua 

portuguesa, o livro faz uma abordagem sobre a história do Carnaval e suas 

manifestações culturais atuais pelo Brasil em um texto informativo. 
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Figura 11 - Texto sobre o Carnaval, presente na página 200 do manual didático Bem-Vindo! A língua 

portuguesa no mundo da comunicação. 
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Adaptado de uma publicação do Almanaque Brasil que data de 1998, o texto 

apresenta quatro elementos pertencentes ao rico Carnaval brasileiro: escola de samba, 

trio elétrico, micareta e frevo. Como se trata de uma festividade dinâmica, passível de 

sofrer mudanças a cada ano, algumas informações podem estar desatualizadas ou 

imprecisas. Como exemplo, podemos discutir alguns dados sobre escolas de samba: 

 Os componentes não são comumente chamados de “figurantes”, conforme o 

texto aponta. Todavia, encontramos ocorrências desta palavra em notícias sobre o 

Carnaval de Portugal, Cabo Verde e de uma cidade do interior de São Paulo, 

possivelmente se tratando de uma variante regional.  

 O carnavalesco não é “diretor do espetáculo”, conforme consta no texto. Na 

verdade, uma escola de samba possui diretores em diferentes setores e um diretor 

geral. Carnavalesco é o “Indivíduo que concebe o enredo de uma escola de samba, 

planeja e executa todos os aspectos que envolvem os seus componentes artísticos e 

visuais”, conforme o Michaelis Dicionário (2015).  

 O primeiro desfile de escolas de samba teria ocorrido em 1935 – data 

equivocada. O primeiro desfile oficial de escolas de samba ocorreu em 1932, 

conforme os registros jornalísticos. 

Após analisar cada informação deste texto, constatamos que a imagem que 

aparece no centro da página na realidade não se refere a nenhuma das festas citadas. 

Trata-se de um personagem denominado caboclo de lança, típico do Maracatu do 

nordeste brasileiro, uma manifestação cultural que não é muito difundida pelo País. 

Dessa forma, a compreensão desta imagem não está subentendida para um professor de 

PBE, necessitando de pesquisas complementares.  

 

Figura 12 - Personagem denominado caboclo de lança, típico do Maracatu, presente na página 200 do 

manual didático Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação. 
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As primeiras observações sobre o material Bem-Vindo! A língua portuguesa no 

mundo da comunicação nos causaram certa surpresa em relação à quantidade de 

abordagens sobre samba. Um olhar não investigativo contava com poucas alusões ao 

gênero musical, o que não se confirmou ao longo do estudo. Há apenas uma letra de 

samba, um samba-enredo, o que pode ter causado essa falsa impressão de haver baixo 

número de menções. Ao aprofundar nossa pesquisa, observamos que o samba se fez 

presente em algumas seções, de forma indireta, inserido em textos que tratavam de 

expectativas sobre o Brasil, datas comemorativas e a cidade de São Paulo, por exemplo. 

Estes são assuntos que não necessariamente remetem ao samba e a princípio não criam 

no leitor a expectativa de encontrar algo sobre samba. Porém, tais textos trouxeram 

algumas informações a ele relacionadas, passíveis de serem analisadas, denotando 

inclusive os diferentes desdobramentos possíveis através do samba. 

A partir dos materiais dispostos, o manual didático proporciona experiências para os 

estudantes de PBE, promovendo a contrução de percepções sobre o gênero musical 

samba e sobre as pessoas a ele relacionadas. O livro contém contextos criados com a 

participação de homens e mulheres, estrangeiros e brasileiros, entre os quais há textos 

verbais, não-verbais e multimodais. Vale ressaltar que há diferentes personagens nas 

abordagens, e isso causa diferentes percepções sobre as formas como cada indivíduo se 

relaciona com o samba. A mulher aparece em uma imagem vestindo biquíni de passista 

de Carnaval, ilustrando as datas comemorativas, e na fala de um estrangeiro que deseja 

que uma mulata bonita o ensine a sambar. Observa-se a possibilidade de construção de 

uma visão sobre a mulher brasileira a partir de uma ideia já disseminada sobre a sua 

sensualidade, o que pode se aproximar de outros estigmas já existentes.  Ainda sobre os 

personagens, um homem recebe atenção especial – Adoniran Barbosa. O sambista 

aparece demonstrando sensibilidade para lidar com as mudanças ocorridas na cidade de 

São Paulo, além dos impactos gerados em sua vida pessoal e profissional. 

O samba-enredo, canção que embala o Carnaval, possivelmente é o formato 

mais popularizado de samba no exterior, já que a maior festa brasileira conta com ampla 

divulgação pela mídia internacional e é sempre lembrada na divulgação do turismo no 

Brasil. O samba-enredo também se faz presente no primeiro manual didático analisado, 

porém sem aprofundamento dos elementos que fazem parte de sua realidade. Somam-se 

então seis alusões ao samba no livro Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da 
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comunicação - algumas com propostas mais reflexivas, outras sem explorar tanto o 

tema. 

 

5.2 NOVO AVENIDA BRASIL 1: CURSO BÁSICO DE PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS  

 

A publicação atualizada do Novo Avenida Brasil: curso básico de português para 

estrangeiros segue as diretrizes propostas pelo Quadro Europeu Comum de Referência 

(Commom European Framework of Reference for Languages), dividindo o livro em três 

níveis. O volume 1 corresponde ao A1, O volume 2 corresponde ao A2 e o volume 3, ao 

B1 – contemplando do nível básico ao intermediário. Trataremos de cada um 

separadamente nesta dissertação, inserindo comentários analíticos ao fim do terceiro 

volume.  

Com autoria assinada por Emma Lima, Lutz Rohrmann, Tokiko Ishihara, Samira 

Lunes e Cristián Bergweiler, o livro Novo Avenida Brasil 1: curso básico de português 

para estrangeiros é composto por seis lições voltadas ao estudante iniciante, além de 

conter uma seção de exercícios complementares correspondentes a cada lição. 

 

Figura 13 - Capa do livro Novo Avenida Brasil 1: curso básico de português para estrangeiros, ano 2008. 

 

De acordo com a apresentação disposta nas primeiras páginas do volume 1, o 

livro passou por uma profunda reformulação até chegar ao formato atual, que busca  

acompanhar as grandes modificações pelas quais o mundo passou nas últimas décadas. 

Os autores o definem como um manual alinhado ao método comunicativo, o qual dispõe 

também de organização gramatical. Afirmam optar por um método comunicativo-
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estrutural, combinando o compartilhamento de experiências vividas pelo aprendiz com a 

compreensão e o domínio da estrutura da língua. Dessa forma, o manual se propõe a 

promover uma reflexão intercultural, abordando questões relativas ao Brasil e ao 

brasileiro.  

 

5.2.1 O lugar do samba no livro Novo Avenida Brasil 1: curso básico de português para 

estrangeiros 

 

I. Página 51 – Há um calendário ilustrado com as datas comemorativas brasileiras. 

No mês de fevereiro, consta a foto de um trio elétrico, lembrando o Carnaval da Bahia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

O livro não traz informações sobre as imagens, apenas apresenta uma lista de perguntas 

para estimular a conversação, a exemplo de “Quais são os feriados religiosos?” e “Quais 

as outras festas brasileiras?”. Em seguida, as mesmas perguntas são feitas considerando 

o país de origem do estudante, promovendo uma troca de informações culturais.  

 

 

Figura 14 - Atividade presente na página 51 do livro Novo Avenida Brasil 1: curso básico de português 

para estrangeiros. 

 

Não há outras atividades incluindo o samba no Novo Avenida Brasil 1. Alguns 

exercícios fazem breve menção a outros gêneros, a exemplo da música Sinal fechado, 

de Paulinho da Viola, presente na página 52. Apesar de o cantor ter um repertório como 
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sambista, a música em questão não é um samba, sendo utilizada pelo livro somente para 

contextualizar um diálogo. 

5.3 NOVO AVENIDA BRASIL 2: CURSO BÁSICO DE PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS  

 

Figura 15 - Capa do livro Novo Avenida Brasil 2: curso básico de português para estrangeiros, ano 2009. 

 

A equipe de autoria no Novo Avenida Brasil 2 é a mesma que compôs o primeiro 

volume deste livro, inclusive a sua página de apresentação expõe as mesmas 

informações. Igualmente possui seis unidades, voltadas ao estudante de nível básico, 

correspondente ao A2.  

 

5.3.1 O lugar do samba no livro Novo Avenida Brasil 2: curso básico de português para 

estrangeiros 

 

I. Página 62 – A seção intitulada “Influências na cultura brasileira” contém elementos 

relacionados à língua, culinária, religião, dia a dia e música de origem indígena ou 

africana. A parte reservada às influências africanas exibe a imagem de um grupo 

tocando samba, enquanto duas senhoras dançam. Dessa forma, o samba é apresentado 

como exemplo de influência negra na cultura musical brasileira. A imagem nos causa 

uma surpresa positiva, pois mostra um aspecto dessexualizado do mundo do samba, 

haja vista que seu imaginário é tipicamente construído a partir da figura da mulher de 

curvas acentuadas, usando pouca roupa. A foto publicada pelo livro apresenta uma 

perspectiva diferente do universo do samba estereotipado, mostrando a simplicidade de 

quem integra este meio, porém sem possuir o status comercial.      
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Figura 16 - Atividade presente na página 62 do livro Novo Avenida Brasil 2: curso básico de português 

para estrangeiros. 

 

II. Página 70 – A atividade desta página propõe que os alunos estrangeiros conversem 

entre si simulando a organização de uma festa. Nesta interação, cada um diz de que 

forma poderia contribuir para o evento. Uma sugestão cita o pagode, ritmo similar ao 

samba, muito comum no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um gênero chamado pagode 

existe também na região nordeste do País, remetendo a um ritmo diferente do 

encontrado no sudeste. O exercício sugere que o aluno diga “Tem que ter pagode”. 

Todavia, não fica claro se o pagode mencionado se refere realmente ao ritmo similar ao 

samba ou ao gênero típico da Bahia, também chamado pagode. A imagem que ilustra 

este exercício mostra um estrangeiro dizendo “Tenho sambas”, se oferecendo para levar 

músicas ao evento.  
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Figura 17 - Atividade presente na página 70 do livro Novo Avenida Brasil 2: curso básico de português 

para estrangeiros. 

 

 

III. Página 118 – Um breve texto sobre a formação do povo brasileiro, ao longo da 

história, está disponível na página 118, mencionando que as raças indígena, africana e 

europeia integram a população deste país. Para ilustrar, observa-se a foto de uma festa de 

Carnaval, com pessoas fantasiadas. Não há exercícios subsequentes explorando o 

conteúdo do texto, apenas a atividade gramatical de identificação da voz passiva. 
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Figura 18 - Atividade presente na página 118 do livro Novo Avenida Brasil 2: curso básico de português 

para estrangeiros. 

 

5.4 NOVO AVENIDA BRASIL 3: CURSO BÁSICO DE PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS  

 

Figura 19 - Capa do livro Novo Avenida Brasil 3: curso básico de português para estrangeiros, ano 2013. 

 

Obra assinada por Ema Lima, Tokiko Ishihara e Cristián Bergweiler, o terceiro 

volume do Novo Avenida Brasil possui mais unidades do que os demais volumes. 
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Constitui-se por oito lições direcionadas ao público B1+, ou seja, intermediário, além da 

seção contendo exercícios complementares.  

 

5.4.1 O lugar do samba no livro Novo Avenida Brasil 3: curso básico de português para 

estrangeiros 

 

I. Página 7 – A lição aborda o sistema escolar brasileiro, combinado com a carreira 

profissional. O samba “Pequeno burguês”, de Martinho da Vila, é utilizado para 

introduzir um debate sobre questões relativas à vida acadêmica e às classes sociais.  

 

Figura 20 – Atividade baseada no samba Pequeno burguês, página 7 do livro Novo Avenida Brasil 3: 

curso básico de português para estrangeiros. 
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Este tradicional samba de Martinho da Vila é comumente utilizado para 

promover debates acerca das oportunidades acadêmicas e de ascensão social disponíveis 

para as classes nobres, em contraposição às desprestigiadas no Brasil. Parece positivo 

que o livro o utilize para mostrar um caráter de crítica social que o gênero samba possui, 

além da produtiva continuidade do exercício, que promove a interpretação de sua letra. 

Seria interessante que o professor que conduz a aula trouxesse esta discussão para a 

sociedade atual, levando o aprendiz a refletir sobre o meio em que está inserido e 

reconhecendo, por meio de comparações, de que forma ocorre o desenvolvimento 

acadêmico e profissional nos diferentes países em discussão.  

 

II. Página 15 – O exercício faz breve alusão a um verso popular da composição 

Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, uma questão que parte da intertextualidade para 

alcançar a compreensão adequada. Ao ler “coqueiro que dá coco”, um brasileiro 

facilmente remete ao samba-exaltação que se consolidou ao ser incluso no filme de Walt 

Disney, Alô Amigos (Saludos Amigos, 1942).   

 

 

Figura 21 – Atividade presente na página 15 do livro Novo Avenida Brasil 3: curso básico de português 

para estrangeiros. 
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  Torna-se importante que o professor aponte essa alusão para que a leitura desta 

atividade atinja a interpretação adequada. O foco da atividade não é o samba ou o 

compositor, mas sim questões associadas ao tema clima. Então parece suficiente que o 

estudante compreenda a fala do personagem, que remete a uma canção tão simbólica.    

 

III. Página 57 – Esta seção propõe uma atividade a partir de personalidades 

brasileiras relacionadas a diversas áreas de atuação, tais como esportes, literatura e 

música.  

 

Figura 22 – Atividade presente na página 57 do livro Novo Avenida Brasil 3: curso básico de português 

para estrangeiros. 

 

  Um aluno que não tenha muito contato com a cultura brasileira ou com a história 

do País pode ter dificuldade para fazer a primeira atividade da imagem acima de modo 

independente. O exercício número dois se baseia no próprio conhecimento do aluno, 

então comumente os estudantes conseguem desenvolvê-la muito bem, demonstram 

certo orgulho ao falar daqueles que representam de alguma forma o seu país – o que 

expõe a sua própria identidade nacional. A terceira e última atividade da sequência 

sugere que o estudante escolha uma personalidade brasileira ou de seu país de origem 

sobre a qual deverá pesquisar e preparar uma apresentação. A proposta nos parece 

bastante enriquecedora, pois desperta a curiosidade do aluno para buscar mais 

informações sobre alguém de quem ele já possui algum conhecimento. A parte 
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linguística será desenvolvida ao longo da apresentação, além de possibilitar a troca de 

informações entre todos os envolvidos. Trata-se de uma forma dinâmica e incentivadora 

de construir conhecimentos a serem posteriormente compartilhados com a turma ou 

com o próprio professor.  

 

IV. Página 58 – Esta seção traz o samba Conversa de Botequim, de Noel Rosa.  

 

Figura 23 – Atividade presente na página 58 do livro Novo Avenida Brasil 3: curso básico de português 

para estrangeiros. 

 

  Após ouvir o samba de Noel, o estudante deve responder três questões de 

múltipla escolha, focadas na interpretação da música enquanto texto. Caso o professor 

esteja bem orientado quanto aos elementos reveladores pertencentes à letra da música, 

será importante frisar o contexto histórico em que ela passa, já que sua letra pode ser 

considerada uma crônica dos costumes da sociedade carioca na década de 1930. 
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Através da música, é possível conhecer o cotidiano dos personagens daquela época, 

que bebem, petiscam e se divertem em um autêntico bar carioca, além de já mostrar o 

hábito de jogar no bicho – um jogo de azar tradicional e ilegal. A atitude do 

personagem, que não paga a conta e pede favores, pode ser entendida como um indício 

da crise financeira na época. Observa-se o potencial da música para conhecer um 

pouco da malandragem já presente na sociedade da época, além do trabalho de Noel.  

 Informações sobre o percurso artístico de Noel Rosa, além de particularidades 

que marcam este ícone da música brasileira podem ser encontradas na seção de 

exercícios complementares desta lição, na página 111. A atividade combina 

interpretação e associações lexicais, enquanto o estudante aprende mais sobre o 

compositor em si. O exercício parece bem articulado nesta combinação de conteúdos.   

 

 

Figura 24 – Atividade presente na página 111 do livro Novo Avenida Brasil 3: curso básico de português 

para estrangeiros. 

 

 O manual didático Novo Avenida Brasil parece estar organizado em volumes que 

promovem uma continuidade de seus próprios conteúdos, desenvolvendo assuntos que 

vão formando uma percepção mais ampla sobre o Brasil e o brasileiro, com o avançar 
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dos níveis de proficiência. Os aspectos culturais foram inseridos com sutileza a cada 

lição, o que remete ao pensamento supracitado de Júdice (in MEYER E 

ALBUQUERQUE, 2013) quanto às representações de um objeto, os quais projetam 

situações e interações compreendidas como uma realidade conectada ao 

funcionamento da língua. As ferramentas oferecidas pelo Novo Avenida Brasil 

parecem conduzir a uma visão equilibrada do “ser brasileiro” – sem os excessos de 

país da alegria utópica ou superexposição de brasileiros hipersexualizados. Isto pode 

ser notado nas imagens que mostram senhores e senhoras participando de uma roda de 

samba, o que é muito comum nesta prática social, além das fotos que representam o 

Carnaval sem focar os corpos das pessoas. 

 O Novo Avenida Brasil 3 propõe, em sua página 57, pesquisas sobre 

personalidades famosas, seguidas de apresentação para a turma, promovendo uma 

troca importante para o processo de construção de conhecimentos e da própria 

negociação de identidades. Na sequência, a página 58 possibilita que o estrangeiro 

tenha contato com uma música que é uma verdadeira crônica composta por Noel Rosa, 

mostrando costumes e características do brasileiro morador do subúrbio da cidade do 

Rio de Janeiro, em um determinado contexto social. Conforme visto em Rajagopalan 

(2003), este contato permite um realinhamento de identidades, o que pode gerar sua 

redefinição.  

 Há atividades que parecem não ter um objetivo muito claro, tal como a menção 

ao verso “coqueiro que dá coco”, de Ary Barroso, no volume três. No entanto, 

entendemos que a perspectiva dos autores da coleção Novo Avenida Brasil possibilita 

um aprendizado a partir de uma visão bastante equilibrada sobre a cultura brasileira, 

interligando aspectos linguísticos aos culturais de maneira sutil e real.   
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5.5 PORTUGUÊS VIA BRASIL: UM CURSO AVANÇADO PARA 

ESTRANGEIROS 

 

 

Figura 25 – Capa do livro Português Via Brasil: um curso avançado para estrangeiros, ano 2013. 

 

Conforme seu prefácio, o livro Português Via Brasil: um curso avançado para 

estrangeiros, publicado em 2013, é voltado para o público pré-intermediário. As autoras 

Emma Lima e Samira Iunes informam que o objetivo deste material é levar o estudante 

a alcançar a proficiência linguística, ao mesmo tempo em que oferece uma visão ampla 

da cultura brasileira. Ao longo de suas 219 páginas, divididas em dez unidades, é 

possível encontrar diferentes gêneros textuais, seguidos de orientação gramatical e 

exercícios de fixação, os quais parecem ter como objetivo focar os aspectos gramaticais 

mais complexos da língua portuguesa.   

 

5.5.1 O lugar do samba no livro Português Via Brasil: um curso avançado para 

estrangeiros 

 

 

I. Página 5 – A fim de praticar oralmente os tempos verbais Pretérito Perfeito e 

Pretérito Imperfeito, ambos no Modo Indicativo, a atividade A apresenta um pequeno 

texto sobre o Desfile de Carnaval. Provavelmente, as próprias autoras o compuseram, 

pois não há referência de fonte.  
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Figura 26 – Atividade proposta na página 5 do livro Português Via Brasil: um curso avançado para 

estrangeiros, ano 2013. 

 

 Embora tratem do Carnaval de avenida, as informações contidas no texto 

parecem fictícias ou talvez sejam baseadas em modelos antigos de Carnaval. É 

importante que o professor que conduz a atividade reconheça que a descrição deste 

texto difere dos desfiles atuais e possa mostrar, ainda que minimamente, tais diferenças. 

Este é o único texto disponível no livro didático relacionado a samba. De fato, não há 

músicas ao longo do manual, ou algo que faça referência objetiva a elementos culturais 

da atualidade. O manual é conduzido a partir de textos extraídos de romances, crônicas, 

anedotas, poemas e descrições de alguns locais do Brasil, seguidos de exercícios de 

fixação baseados em temas gramaticais específicos.  

Ao ter contato com o livro, a sensação é de haver certo distanciamento em 

relação à comunicação entre o manual e o aluno. Seus textos são longos, contém 

algumas palavras rebuscadas e parecem ser mais voltados à leitura como lazer do que a 

uma percepção de cultura nacional. Há trechos extraídos de clássicos da literatura 

brasileira, a exemplo de Gabriela, Cravo e Canela – de Jorge Amado, e O Cortiço – de 

Aluísio Azevedo.  Mesmo os textos que tratam de locais turísticos pelo Brasil parecem 

não ter a intenção de conquistar o leitor, mas sim de provocar sua crítica para discussão. 

Seria interessante que o professor complementasse o manual didático com materiais que 

fizessem o estudante se sentir mais próximo da realidade brasileira atual, algo com que 

se identificasse e que despertasse sua curiosidade para saber mais sobre. Em suma, o 

desenvolvimento das atividades do manual didático parece desalinhado em relação ao 
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que o próprio livro anuncia em seus objetivos, deixando uma lacuna em sua proposta de 

oferecer uma visão ampla da cultura brasileira.  
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6. NOSSAS PROPOSTAS DIDÁTICAS 

 

 Apresentaremos a seguir duas propostas didáticas cujas atividades foram 

elaboradas pela própria autora desta dissertação, obtendo êxito em sua execução em sala 

de aula. A primeira, intitulada “Carnaval de avenida”, está dividida em duas partes, 

contendo um material com atividades para o aluno e um correspondente com 

informações adicionais para o professor. Esta atividade é habitualmente utilizada com 

expatriados adultos em data próxima ao Carnaval, no mês de janeiro, ou ainda na 

véspera da celebração do Dia da Consciência Negra, em novembro.   

A segunda proposta se trata de um material cuja parte lexical é voltada à 

cozinha. O material foi desenvolvido a pedido de uma aluna de meia idade, que 

precisava conversar com a sua empregada sobre a realização de determinadas tarefas 

domésticas. Esta atividade costuma ser utilizada com público adulto, como 

complementação do manual didático, acompanhando as unidades que introduzem o 

vocabulário sobre cozinha.  

 

PROPOSTA 1 - MATERIAL DO PROFESSOR 

 

Tema: O Carnaval do Rio de Janeiro, sob perspectiva social. 

Nível: Intermediário (B1) 

 

Objetivos:  
 

- Observar a grandiosidade do Carnaval do Rio de Janeiro;  

- praticar compreensão auditiva;  

- debater a questão social em torno do Carnaval;  

- ler e ampliar o universo vocabular; 

- exercitar o pretérito perfeito do modo indicativo;  

- conhecer a história do músico Candeia. 
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ATIVIDADE: CARNAVAL DE AVENIDA 

 

 

Desfile da escola de samba Portela, Carnaval 2017. Foto: Fernando Grilli
19

 

 

Pesquise para a próxima aula: 

 

1. Características do Carnaval do Rio de Janeiro. 

 

Trata-se de uma festa popular mundialmente famosa, constituída por diferentes tipos de 

eventos e manifestações culturais, tais como desfiles de escola de samba, bailes de 

carnaval e os blocos e bandas de rua. O Carnaval do Rio de Janeiro é considerado o 

maior carnaval do mundo desde 2004, pelo Livro dos Recordes. 

 

2. O que é uma escola de samba. 

 

Escolas de samba são organizações do povo, que representam, geralmente, uma 

comunidade. Cada escola tem anualmente um novo enredo, sobre o qual prepara um 

desfile de Carnaval a ser apresentado no Sambódromo. Cerca de cinco mil 

componentes, entre populares e artistas, participam do desfile. Há fantasias gratuitas, 

especialmente para a comunidade, e outras caríssimas, que podem custar até o valor de 

um apartamento popular. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Imagem disponível em:   

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/divirtase/46,51,46,61/2017/03/04/internas_viver,69

2086/tv-exibe-neste-sabado-desfile-das-escolas-de-samba-campeas-do-rio.shtml>. Acesso em: 7 de jan de 

2018. 
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3. Preços dos ingressos para ir ao Sambódromo assistir ao Carnaval do Rio de 

Janeiro.  
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Ingressos para o Carnaval 2018. 
20

 

 

4. O gasto de uma escola de samba para fazer um Carnaval. 

 

 Uma Escola de Samba gasta até R$ 8 milhões para organizar o desfile. 

 R$ 2,7 milhões são valores recebidos pelas escolas com a de venda de ingressos, 

CDs e direitos de transmissão de desfile. 

 R$ 2 milhões para cada uma das 12 escolas foi o patrocínio da Prefeitura do 

Rio em 2016. 

 O carnaval movimenta em média R$ 700 milhões. 

 Gera 400 mil empregos só o com os desfiles do Grupo Especial. 

(Disponível em: <https://diariodorio.com/curiosidades-sobre-o-desfile-de-escolas-de-samba-do-rio-de-

janeiro/>. Acesso em: 7 de jan de 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

Disponível em:  

<http://liesa.globo.com/2018/por/19-ingressos/19-ingressos_principal.html>. Acesso em: 20 de jan de 

2018.  

 

https://diariodorio.com/curiosidades-sobre-o-desfile-de-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro/
https://diariodorio.com/curiosidades-sobre-o-desfile-de-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro/
http://liesa.globo.com/2018/por/19-ingressos/19-ingressos_principal.html
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5. Ouça a música e complete as lacunas: 

 

Dia de Graça (1970) 

 

Composição: Candeia (Antônio Candeia Filho) 

Hoje é manhã de carnaval (ao esplendor) 

As escolas vão desfilar (garbosamente) 

Aquela gente de cor com a imponência de um rei, vai pisar na passarela 

 (salve a Portela) 

Vamos esquecer os desenganos (que passamos) 

Viver a alegria que sonhamos (durante o ano) 

Damos o nosso coração, alegria e amor a todos sem distinção de cor 

Mas depois da ilusão, coitado 

Negro volta ao humilde barracão 

Negro, acorda é hora de acordar 

Não negue a raça 

torne toda manhã dia de graça 

Negro não se humilhe nem humilhe a ninguém 

Todas as raças já foram escravas também 

E deixa de ser rei só na folia  

e faça da sua Maria uma rainha todos os dias 

E cante o samba na universidade 

E verás que seu filho será príncipe de verdade 

Aí então jamais tu voltarás ao barracão. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KHtusWSzk5E  

 

Debate: 

 

6. De acordo com a música, o que significa o Carnaval para o negro?  

 

7. Qual é o apelo feito pela música para as pessoas da raça negra? 

 

8. Você já observou se há desigualdade racial no Brasil? E no seu país? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHtusWSzk5E
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Sobre o autor: 

 

9. Complete o texto com os verbos indicados no Pretérito Perfeito do Modo Indicativo: 

 

Candeia 

 

 

Imagem do sambista Candeia 

 

Candeia ______________ (nascer) em agosto de 1935. Ainda jovem, ______________ 

(aprender) a tocar violão e cavaquinho, ______________ (começar) a jogar capoeira e  

costumava ir a terreiros de candomblé. Em 1953, Candeia ______________ (compor) 

seu primeiro samba para a escola de samba Portela, "Seis datas magnas", em parceria 

com Altair Marinho, que ______________ (conseguir) a nota máxima do júri.  

 

No início da década de 1960, ______________ (ingressar) na Polícia Civil. 

______________ (ganhar) fama como policial enérgico e truculento, principalmente 

com prostitutas e malandros, mas não ______________ (abandonar) o samba. Sua 

carreira como policial ______________ (terminar) de modo trágico em 1965. Ao se 

envolver em uma batida de trânsito, ______________ (levar) cinco tiros do motorista e 

______________ (perder) o movimento das pernas. Com a limitação física, 

______________ (mergulhar) em uma profunda depressão. Ao mesmo tempo, Candeia 

______________ (poder) se dedicar exclusivamente ao samba. Segundo pessoas 

próximas, ele ______________ (tornar-se) mais sensível, equilibrado e liberto, 

corrigindo seu caráter e enriquecendo sua obra como sambista, que atingiria maturidade 

de caráter lírico e social.  

  

Em 1970, ______________ (ter) seu primeiro disco como intérprete lançado. Em 1975, 

Candeia ______________ (fazer) um manifesto crítico aos rumos que a Portela vinha 

tomando no Carnaval, com críticas severas e transparentes a direção, gigantismo, 

fantasias, alegorias, samba de enredo, destaques, participação de componentes e posição 

externa. Em dezembro daquele ano, Candeia e outros sambistas e compositores 

______________ (fundar) o Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba 

Quilombo, que se propunha a ser uma agremiação carnavalesca diferente, enfatizando 

principalmente a identidade cultural afro-brasileira. 

 

Em 16 de novembro de 1978, aos 43 anos, Candeia ______________ (morrer) por conta 

de uma infecção renal. 

 
Texto (adaptado) e imagem disponíveis em: <https://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/5822/veja-a-

biografia-do-sambista-cantor-e-compositor-brasileiro-candeia>. Acesso em: 19 de dez de 2017. 

https://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/5822/veja-a-biografia-do-sambista-cantor-e-compositor-brasileiro-candeia
https://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/5822/veja-a-biografia-do-sambista-cantor-e-compositor-brasileiro-candeia
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10. Descreva oralmente uma festa típica do seu país. Pessoas de diferentes classes 

sociais participam dessa festa? Comente e apresente fotos da celebração.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

PROPOSTA 1 - MATERIAL DO ALUNO 

 

 

ATIVIDADE: CARNAVAL DE AVENIDA 

 

 

Desfile da escola de samba Portela, Carnaval 2017. Foto: Fernando Grilli
21

 

 

Pesquise para a próxima aula: 

 

1. Características do Carnaval do Rio de Janeiro. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
21

 Imagem disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/divirtase/46,51,46,61/2017/03/04/internas_viver,69

2086/tv-exibe-neste-sabado-desfile-das-escolas-de-samba-campeas-do-rio.shtml>. Acesso em: 7 de jan de 

2018. 
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2. O que é uma escola de samba. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Preços dos ingressos para ir ao Sambódromo assistir ao Carnaval do Rio de 

Janeiro.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. O gasto de uma escola de samba para fazer um Carnaval. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Ouça a música e complete as lacunas: 

 

Dia de Graça (1970) 

 

Composição: Candeia (Antônio Candeia Filho) 

Hoje é manhã de carnaval (ao esplendor) 

As escolas vão ______________ (garbosamente) 

Aquela gente de cor com a imponência de um rei, vai pisar na passarela 

 (salve a Portela) 

Vamos ______________ os desenganos (que passamos) 

Viver a alegria que ______________ (durante o ano) 

Damos o nosso coração, alegria e amor a todos sem distinção de cor 

Mas depois da ilusão, coitado 

Negro ______________ ao humilde barracão 

Negro, ______________, é hora de acordar 

Não negue a raça 

______________ toda manhã dia de graça 

Negro não se humilhe nem humilhe a ninguém 

Todas as raças já ______________ escravas também 

E deixa de ser rei só na folia  

e ______________ da sua Maria uma rainha todos os dias 

E ______________ o samba na universidade 

E verás que seu filho será príncipe de verdade 

Aí então jamais tu voltarás ao barracão. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KHtusWSzk5E  

https://www.youtube.com/watch?v=KHtusWSzk5E


96 

 

Debate: 

 

6. De acordo com a música, o que significa o Carnaval para o negro?  

 

7. Qual é o apelo feito pela música para as pessoas da raça negra? 

 

8. Você já observou se há desigualdade racial no Brasil? E no seu país? 

 

 

Sobre o autor: 

 

9. Complete o texto com os verbos indicados no Pretérito Perfeito do Modo Indicativo: 

 

Candeia 

 

 

Imagem do sambista Candeia 

 

Candeia ______________ (nascer) em agosto de 1935. Ainda jovem, ______________ 

(aprender) a tocar violão e cavaquinho, ______________ (começar) a jogar capoeira e  

costumava ir a terreiros de candomblé. Em 1953, Candeia ______________ (compor) 

seu primeiro samba para a escola de samba Portela, "Seis datas magnas", em parceria 

com Altair Marinho, que ______________ (conseguir) a nota máxima do júri.  

 

No início da década de 1960, ______________ (ingressar) na Polícia Civil. 

______________ (ganhar) fama como policial enérgico e truculento, principalmente 

com prostitutas e malandros, mas não ______________ (abandonar) o samba. Sua 

carreira como policial ______________ (terminar) de modo trágico em 1965. Ao se 

envolver em uma batida de trânsito, ______________ (levar) cinco tiros do motorista e 

______________ (perder) o movimento das pernas. Com a limitação física, 

______________ (mergulhar) em uma profunda depressão. Ao mesmo tempo, Candeia 

______________ (poder) se dedicar exclusivamente ao samba. Segundo pessoas 

próximas, ele ______________ (tornar-se) mais sensível, equilibrado e liberto, 

corrigindo seu caráter e enriquecendo sua obra como sambista, que atingiria maturidade 

de caráter lírico e social.  

  

Em 1970, ______________ (ter) seu primeiro disco como intérprete lançado. Em 1975, 

Candeia ______________ (fazer) um manifesto crítico aos rumos que a Portela vinha 

tomando no Carnaval, com críticas severas e transparentes a direção, gigantismo, 

fantasias, alegorias, samba de enredo, destaques, participação de componentes e posição 
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externa. Em dezembro daquele ano, Candeia e outros sambistas e compositores 

______________ (fundar) o Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba 

Quilombo, que se propunha a ser uma agremiação carnavalesca diferente, enfatizando 

principalmente a identidade cultural afro-brasileira. 

 

Em 16 de novembro de 1978, aos 43 anos, Candeia ______________ (morrer) por conta 

de uma infecção renal. 

 
Texto (adaptado) e imagem disponíveis em: < https://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/5822/veja-a-

biografia-do-sambista-cantor-e-compositor-brasileiro-candeia>. Acesso em: 19 de dez de 2017. 

 

 

10. Descreva oralmente uma festa típica do seu país. Pessoas de diferentes classes 

sociais participam dessa festa? Comente e apresente fotos da celebração.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA 2 - MATERIAL PARA USO DO PROFESSOR E DO ALUNO 

 

Tema: Diálogo sobre o que fazer na cozinha. 

Nível: Básico (A2) 

 

Objetivos:  
 

- Aprender a falar sobre ações na cozinha; 

- praticar conversação;  

- debater questões sociais;  

- ler e ampliar o universo vocabular; 

- exercitar o modo imperativo;  

- conhecer um pouco da história do músico João da Baiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/5822/veja-a-biografia-do-sambista-cantor-e-compositor-brasileiro-candeia
https://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/5822/veja-a-biografia-do-sambista-cantor-e-compositor-brasileiro-candeia
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ATIVIDADE: CONVERSANDO COM A EMPREGADA 

 

1. Apresentação em Power Point: 
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2. Agora assista ao vídeo que ilustra o samba Batuque na cozinha, de João da Baiana:  

 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=iqcv5PRncc8>. Acesso em: 12 de jan de 2018. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqcv5PRncc8
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3. Observe a letra da música
22

, que contém alguns vocábulos sobre cozinha, trabalhados 

no início da atividade. 

 

 

                                                 
22

 Os comentários à direita do texto estão disponíveis apenas para consulta do professor. O aluno recebe 

apenas a letra da música, cabendo ao condutor da aula decidir o nível de aprofundamento da compreensão  

e discussão sobre o texto. Tais comentários foram selecionados a partir de uma análise de discurso feita 

por esta pesquisadora. 
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4. Saiba mais sobre o compositor! Circule os adjetivos presentes no texto: 

João da Baiana (João Machado Guedes) 

 

João da Baiana desempenhou papel fundamental na estruturação do ritmo de maior 

representatividade nacional. Foi pioneiro de uma expressão cultural afro-brasileira, na 

virada do século XIX para o século XX, num país com fortíssima influência da cultura 

escravagista. Sofreu, assim como outras personagens centrais dessa história, com a 

estigmatização social e a perseguição policial. João teve seu pandeiro apreendido e 

chegou ele próprio a ser preso por fazer samba. 

Nada disso impediu a expressão de sua criatividade e talento. João da Baiana, que era 

cantor, compositor e ritmista, não se limitou à música, dedicando-se também à pintura, 

por meio da qual retratou cenas do carnaval e paisagens da cidade maravilhosa. 

Texto adaptado, disponível em: <http://www.palmares.gov.br/archives/40244>. Acesso em: 15 de jan de 

2018. 

 

5. Continue treinando em casa! Vídeo com novo vocabulário sobre cozinha:  

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D-MhDvkLMgM>. Acesso em: 12 de jan de 2018. 

http://www.palmares.gov.br/archives/40244
https://www.youtube.com/watch?v=D-MhDvkLMgM
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7. CONCLUSÃO  

 

É notório o esforço pelo desenvolvimento de um trabalho de qualidade por parte 

dos profissionais que atuam na área de PBE. Todavia, observamos a existência de percalços 

para que se atinja esse objetivo, tais como a quantidade reduzida de manuais didáticos 

oferecidos pelo mercado brasileiro, assim como as limitações pedagógicas com as quais os 

conteúdos são dispostos no material – um aspecto que mereceu maior atenção neste estudo. 

Para que pudéssemos avaliar o repertório didático de livros cujo propósito é o ensino de 

idiomas com perspectiva cultural, fez-se necessária a instrução com um embasamento 

teórico no sentido de maximizar o poder de reflexão para um direcionamento de combinação 

majoritariamente antropológica, sociológica e pedagógica, percurso por nós realizado. 

Tivemos como objetivo observar de que forma e com que sentidos o samba é tratado no 

contexto do ensino de PBE, considerando-o um importante elemento de percepção de uma 

face da identidade brasileira.  

Para compreender o que é cultura e de que formas podemos pensá-la ou divulgá-

la, recorremos a uma fundamentação de base histórica até alcançar concepções mais 

recentes. A acepção mais atual pode ser encontrada na seção 2.1. deste estudo. De acordo 

com o Dicionário Enciclopédico Ilustrado (2005), a cultura pode ser entendida como: ato do 

cultivo; resultado do desenvolvimento intelectual a partir de exercícios e estudos; 

conhecimento e sapiência. Buscamos, então, a origem do termo para compreender os seus 

sentidos e desvios de sentido no uso atual.  

Em Raymond Williams (2007), seção 2.1.1, observamos a complexidade do 

desenvolvimento histórico da palavra cultura em diferentes línguas, tornando-se de 

compreensão ainda mais complexa ao ser utilizada como referência para disciplinas 

intelectuais e para a própria reflexão em si. Após o apanhado histórico, vimos em Laraia 

(2002) o conceito antropológico de cultura, o que pôde ser observado na seção 2.1.2. O autor 

ressalta que o tema, discutido amplamente nos últimos cem anos, é inesgotável. Avançando 

à seção 2.1.3, chegamos à abordagem de Denys Cuche (1999), que propõe pensarmos na 

humanidade a partir da própria diversidade em que se encontra, ultrapassando as concepções 

biológicas. A seção seguinte – 2.1.4 – trouxe reflexões de Marilena Chaui (1997), que se 

tornaram norteadoras para nós. A autora faz uma análise dos termos cultura do povo e 

cultura da elite, questionando diferenças e contradições existentes nesta divisão. Chaui 

observa uma postura autoritária das elites, que dissimula uma divisão para anular a cultura 

do povo. Em nosso estudo, sobretudo após o levantamento histórico sobre o lugar do samba 
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na sociedade brasileira, ficou claro que a sociedade brasileira fez um percurso elitista de 

segregação, seguido de absorção e controle da cultura do povo, uma estratégia utilizada 

desde o surgimento do samba carioca, até a sua atual situação conflituosa. As medidas 

tomadas pela atual prefeitura do Rio (2017 – 2021), a contragosto daqueles que fazem e 

vivem do samba, provam a força da repressão contra uma classe enfraquecida e que acaba de 

se perceber desarticulada. Compreender essa trajetória foi fundamental para fazermos a 

leitura adequada do atual panorama da cultura do povo brasileiro.  

Iniciamos este estudo com a expectativa de analisar a identidade do brasileiro 

através das atividades relacionadas ao samba disponibilizadas pelos manuais didáticos de 

PBE. O amadurecimento, proporcionado especialmente pelos nossos referenciais teóricos, 

nos fez perceber que a identidade não é algo tão definitivo para ser compreendido sob 

apenas uma ótica. Além disso, a cultura brasileira se faz na sua própria diversidade étnica, 

então não seria verdadeiro expor uma imagem do brasileiro para o aluno como sendo a 

referência de identidade brasileira. O que não seria verdadeiro para nós, enquanto 

educadoras, não é verdadeiro na atual prática midiática. O perfil brasileiro ainda está 

cristalizado como um personagem divertido ou sensual pelos veículos de comunicação, o 

que muitas vezes é confirmado pelos manuais didáticos, conforme pudemos concluir.  

O uso de alguns textos como pretexto, ou seja, a desvalorização do texto, seu uso 

superficial e esvaziado de significado em sala de aula, não nos surpreende. Trata-se de uma 

prática banal, apesar de antipedagógica, que segue um modelo mercadológico. Em relação 

aos materiais analisados nesta dissertação, encontramos algumas atividades que 

proporcionam um bom desenvolvimento linguístico e cultural, com uma prática 

enriquecedora, que instrumentaliza o professor para promover um ensino de qualidade. Por 

outro lado, há também abordagens que necessitam de maior complementação ao serem 

realizadas em aula, pois não trazem uma quantidade de informações suficiente para o aluno 

e para professor que não está familiarizado com certos assuntos. Vale frisar que o trabalho 

mais completo, em nossa visão, foi o apresentado pelos três volumes do livro didático Novo 

Avenida Brasil: curso básico de português para estrangeiros, que se complementam e 

deixam uma sensação de continuidade na disposição dos assuntos. Os demais livros 

analisados parecem focar mais o Carnaval, deixando de aproveitar outras possibilidades para 

explorar o samba como elemento histórico, linguístico e social.  

Além de reconhecer a importância de introduzir a cultura brasileira em sala de 

aula, concluímos que se deve evitar o reforço de estereótipos dos quais os próprios 

brasileiros não podem se desvincular. Observamos que a hipersexualização da figura 
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brasileira ainda faz parte do imaginário sobre a mulher do samba, e a forma como o gênero 

musical é tratado pelos manuais muitas vezes reforça essa imagem, distorcendo a realidade. 

Em perspectiva diferente do ordinário, a imagem com que o livro Novo Avenida Brasil 2: 

curso básico de português para estrangeiros retrata uma roda de samba, denota uma 

evolução quanto à exibição de corpos mulatos sensuais no contexto do samba. O livro se diz 

concebido para a sociedade moderna, e esta atividade, ilustrada com pessoas de vestimentas 

simples e idosas apenas celebrando, comprova uma atitude de pensamento moderno em 

relação à recusa à exposição de corpos.  

Esperamos que os manuais didáticos que chegarem futuramente ao mercado 

apresentem o mesmo direcionamento, evitando uma ultrapassada abordagem estereotipada 

do brasileiro e trazendo propostas didáticas mais reflexivas e dinâmicas. No entanto, temos 

ciência do histórico de escassez de materiais de PBE no mercado, o que nos leva a crer que a 

publicação de livros didáticos com este novo perfil pode tardar, inclusive estimulando que 

os próprios professores optem pela produção de materiais independentes.   

Entendemos que os manuais didáticos não revelam o perfil do brasileiro que faz 

parte do contexto do samba, mas oferecem pistas sobre esses sujeitos. Se por um lado a 

sexualidade da figura feminina se fez presente de forma estereotipada, por outro observamos 

a sensibilidade do compositor que reflete sobre sua cidade e a transforma em poesia. A 

imagem supracitada de uma roda de samba deixa clara a simplicidade dos músicos e do 

público que os acompanha, representado por senhoras negras. Os próprios instrumentistas 

também são negros, reforçando que o samba se renova, porém sem perder as características 

de sua ancestralidade. O pequeno burguês, de Martinho da Vila, apresenta o teor de crítica 

social, indicando uma das temáticas do samba. Para complementarmos os exemplos que 

constam nos manuais didáticos analisados, apresentamos alguns dos principais baluartes do 

samba imortalizados no trecho da canção Bebadosamba
23

, lançada em 1996 por Paulinho da 

Viola. Recomendamos os nomes a seguir aos que desejam conhecer ou lecionar explorando 

a história do samba: 

 

Chama que o samba semeia 

A luz de sua chama 

A paixão vertendo ondas 

Velhos mantras de aruanda 

Chama por Cartola, chama 

                                                 
23

 Letra disponível em: <https://www.musixmatch.com/pt/letras/Paulinho-da-Viola/Bebadosamba>. 

Acesso em 10 de mar de 2018. 

https://www.musixmatch.com/pt/letras/Paulinho-da-Viola/Bebadosamba
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Por Candeia 

Chama Paulo da Portela, chama, 

Ventura, João da Gente e Claudionor 

Chama por mano Heitor, chama 

Ismael, Noel e Sinhô  

Chama Pixinguinha, chama, 

Donga e João da Baiana 

Chama por Nonô 

Chama Cyro Monteiro 

Wilson e Geraldo Pereira 

Monsueto, Zé com fome e Padeirinho 

Chama Nelson Cavaquinho 

Chama Ataulfo 

Chama por Bide e Marçal 

Chama, chama, chama 

Buci, Raul e Arnô Cabegal 

Chama por mestre Marçal 

Silas, Osório e Aniceto 

Chama mano Décio 

Chama meu compadre Mauro Duarte 

Jorge Mexeu e Geraldo Babão 

Chama Alvaiade, Manacéa 

E Chico Santana 

E outros irmãos de samba 

Chama, chama, chama 

 

Estes são nomes de poetas do povo com quem poderíamos facilmente trocar 

palavras em uma mesa de bar. Gênios que passaram suas vidas divididos entre o trabalho 

comum para o sustento e o prazer de estar entre sambistas, mesmo que para mostrar sua arte 

fosse preciso gastar dinheiro em vez de lucrar. São pessoas que viveram décadas de luta por 

respeito à sua cultura, resistindo ao constrangimento com que as classes dominantes os 

tratavam.  

Atualmente, encontramos diversidade e riqueza artística no mundo do samba, 

composto por pessoas comuns que desempenham funções de grande responsabilidade ao 

cumprir o papel de sambistas: temos a advogada e coordenadora de passistas, o professor 

universitário e coreógrafo, o taxista e cavaquinista, o auxiliar de escritório e cantor, a 

vendedora e rainha de bateria. Essas são algumas identidades dos protagonistas do mundo 

do samba, anônimos no dia a dia. Sim, o samba é um mundo, no qual vive o brasileiro 
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amigável, envolvente, sensual, talentoso, belo, artista, humilde, guerreiro e, acima de tudo, 

orgulhoso de quem é e do que faz. Essa é a face do brasileiro que esperamos que os 

materiais didáticos mostrem aos aprendizes da língua portuguesa e cultura brasileira. Faz-se 

essencial esclarecer que a diversidade étnica e cultural do Brasil inviabiliza a formulação de 

um perfil brasileiro, razão pela qual alinhamos o presente estudo a um determinado perfil: o 

do sambista, pertencente a regiões específicas do País e a determinadas práticas sociais. 

Propusemos duas atividades que nos parecem promover uma boa fusão entre os 

elementos que se fazem necessários em uma abordagem de PBE, unindo a parte linguística a 

um direcionamento sobre um item cultural – o samba – e o perfil brasileiro que está inserido 

no contexto daquele samba. Compreender a essência da música conduz a uma leitura de seu 

contexto cultural e social, o que parece ser uma trajetória relevante para que se construa uma 

percepção real quanto ao local em que se encontra e às práticas nas quais o estrangeiro está 

inserido. 

 As atividades que elaboramos vão ao encontro do nosso último objetivo 

específico entre os elencados para este estudo: verificar o potencial do gênero samba 

enquanto recurso didático, tendo em vista sua riqueza linguística, histórica e social. Nossas 

duas propostas didáticas tiveram sucesso em seu desempenho de sala de aula, o que pode ser 

considerado um indicador de que estamos introduzindo elementos pertinentes aos 

pressupostos para o ensino de PBE. Conforme importância observada em Bauman (2005), 

procuramos estabelecer um diálogo para promover a empatia e a negociação de identidades 

a partir da valorização dos sujeitos envolvidos na interação. Por outro lado, estamos cientes 

de que cada aluno possui experiências e ideologias distintas, o que fará com que as 

atividades por nós produzidas possam adquirir direcionamentos diferentes em cada interação 

realizada na sala de aula. 

Como professoras, reforçamos nosso dever de não somente exaltar o samba com 

a ilusória postura de alegria desmedida, igualdade e inclusão, o que é fortemente 

reproduzido. Vale adotar a missão de disseminar a sua história real - a trajetória de opressão, 

lutas e vitórias, sobretudo enfatizando como isto se dá no Brasil, na atualidade. Sob esta 

ótica, a percepção sobre o brasileiro, seu imaginário alegre e festivo, ocorrerá em um 

direcionamento mais real. Nosso povo, em especial o grupo social pertencente ao samba, é 

batalhador, resiste às opressões e celebra vigorosamente as suas vitórias, que são fruto de 

muita resistência. Assim, reafirmamos o dever de valorizar os sujeitos brasileiros e tornar 

visível quem realmente somos, o que não poderia deixar de ser feito no contexto do ensino 

de Português do Brasil para Estrangeiros. 
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Nossas pesquisas confirmam o potencial do samba para compreender faces da 

identidade brasileira, porém se atentando à nociva possibilidade de reforço dos estigmas, o 

que é evitado pelos atuantes na área de PBE, além da subutilização indesejada dos textos 

que tratam do tema. Com os resultados aqui apresentados, esperamos contribuir para os 

estudos de PBE, sugerindo reflexão sobre suas práticas pedagógicas e continuidade das 

pesquisas quanto aos diferentes perfis que compõem a sociedade brasileira, valorizando e 

dando visibilidade a sua diversidade. 
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