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Lembre-se de que a língua não é uma construção 

abstrata dos instruídos ou dos autores de 

dicionários. Ela é algo que surge dos trabalhos, 

necessidades, laços, alegrias, afeições, 

preferências de muitas gerações, cuja base está 

amplamente fundamentada, próxima ao chão. 

Suas decisões finais são tomadas pelas massas, 

por pessoas próximas ao concreto, mais 

relacionadas com a terra e o mar reais. Ela 

permeia tudo – o passado, bem como o presente. 

Ela é o grande triunfo do intelecto humano. 

 

David Crystal 



 

 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa consiste em discutir o papel do ensino de língua inglesa de viés 
intercultural (SIQUEIRA, 2008a) no processo de implementação de atividades de 
compreensão oral da coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – 
inglês – Ensino Médioe de atividades pedagógicas adicionais de viés intercultural. Deve-se 
também ressaltar que a análise do processo intercultural de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa foi desenvolvida em turmas do Ensino Médio – Regular noturno de uma escola 
estadual localizada no município de São Gonçalo - RJ. Em linhas gerais, a pesquisa focalizou 
sua análise nas percepções dos alunos participantes sobre questões relacionadas à pluralidade 
linguística e cultural. Este estudo, que é de cunho qualitativo, também apresenta como 
abordagem metodológica a Autoetnografia (BORTONI-RICARDO, 2008; BLOMMAERT e 
DONG, 2010;PARDO, 2019, PFAFF, 2013, STAKE, 2011).Quanto à análise de dados, ela 
esteve embasada em pressupostos teóricos de viés crítico, tais como o ensino de inglês como 
língua franca (JENKINS, 2006; JORDÃO, 2011; SEIDLHOFER, 2011; SIQUEIRA, 2008a, 
2008b, 2010, 2011a, 2011b) e o letramento crítico (DUBOC. 2014, JORDÃO, 2013, 2014a, 
2015; LANKSHEAR e McLAREN, 1993; TÍLIO, 2012, 2015). Além disso, devido ao 
cenário educacional apresentado neste estudo, o conceito de gambiarra (WINDLE et al, 2017) 
serviu de base teórica para o fomento da discussão acerca das desigualdades sociais no 
contexto educacional brasileiro. É importante sublinhar que esta pesquisa também busca 
explanar as propostas para o ensino de viés intercultural do principal documento organizador 
e norteador da educação brasileira vigente, a saber, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), com vistas a discutir sua relevância e efetividade para o fomento de práticas que 
preconizem a pluralidade cultural e linguística no processo de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa.Além de fundamentar as propostas e objetivos desta pesquisa, os pressupostos teóricos 
apresentados nortearam as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. No que tange 
aos resultados da análise de dados, eles mostraram que grande parte dos alunos concebem o 
ensino de língua inglesa integrado ao de cultura como algo importante para o seu aprendizado 
de língua; contudo, a partir da análise de suas visões e percepções acerca da língua, crenças 
calcadas em uma “colonização cultural e linguística” (MOITA LOPES, 1996) ainda emergem 
fortemente. Muitos ainda apresentam uma forte predileção pelo aprendizado de inglês com 
base somente em modelos hegemônicos e nativizados. Sendo assim, para que o 
desenvolvimento de uma conscientização sobre a pluralidade e heterogeneidade da língua 
inglesa seja implementado, faz-se necessário que o professor exerça o papel de mediador 
intercultural (SIQUEIRA & BARROS, 2013) e, por conseguinte, fomente uma perspectiva 
intercultural em sala de aula por meio da utilização crítica do livro didático, bem como do 
desenvolvimento de atividades pedagógicas adicionais, que se proponham a suprir as lacunas 
apresentadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Interculturalidade. Ensino de inglês como língua franca. Letramento crítico. 
Materiais didáticos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to discuss the role of intercultural English language teaching 
(SIQUEIRA, 2008a) during the process of implementation of listening activities from the 
book collection Learn and Share in English: lingua estrangeira moderna – inglês – Ensino 
Médio as well as additional intercultural pedagogical activities. Also, it is important to 
emphasize that the analysis of the intercultural teaching-learning process was developed with 
High School students who study at night. Also, the state school they study at is located in the 
municipality of São Gonçalo - RJ. In general terms, the research focused its analysis on the 
perceptions of the students on issues related to linguistic and cultural plurality. This study 
which presents a qualitative nature also presents Autoetnography as a methodological 
approach (BORTONI-RICARDO, 2008; BLOMMAERT; DONG, 2010; PARDO, 2019, 
PFAFF, 2013, STAKE, 2011). As far as the data analysis is concerned, critical theoretical 
assumptions, such as teaching English as a lingua franca (JENKINS, 2006; JORDÃO, 2011; 
SEIDLHOFER, 2011; SIQUEIRA, 2008a, 2008b, 2010, 2011a, 2011b) and critical literacy 
(DUBOC, 2014, JORDÃO, 2013, 2014a, 2015; LANKSHEAR; McLAREN, 1993; TÍLIO, 
2012, 2015) are present in this study. Furthermore, due to the educational scenario presented, 
the concept of gambiarra (WINDLE et al, 2017) serves as a theoretical basis to foster the 
discussion on social inequalities in the Brazilian educational context. It is noteworthy that the 
proposals of the main guidelines for the teaching of EFL in the Brazilian education so far, 
namely the National Curricular Common Base (henceforth BNCC) also have been analysed in 
order to discuss its relevance and effectiveness to the promotion of practices that advocate 
cultural and linguistic plurality in the English language teaching learning processes. Besides 
supporting the proposals and aim of this research, the theoretical assumptions presented in 
this study guided the pedagogical practices developed in the classroom as well. Regarding the 
results of the data analysis, they revealed that most of the students conceive of the integration 
of English language teaching and culture as something important for language learning; 
however, when analysing their views and perceptions about language, beliefs based on 
"cultural and linguistic colonization" (MOITA LOPES, 1996) still emerge strongly. Many still 
have a strong preference for learning English based only on hegemonic and nativized models. 
Therefore, in order to enhance plurality and heterogeneity awareness in English language 
teaching, the teacher needs to play the role of an intercultural mediator (SIQUEIRA & 
BARROS, 2013) and, therefore, to foster an intercultural perspective in the classroom through 
the critical use of the textbook, as well as the development of additional pedagogical 
activities, which aim to fill the gaps presented throughout the teaching-learning process.  
 
Keywords: Interculturality. Teaching English as a lingua franca. Critical literacy. Teaching 
materials. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não se pode esquecer de que as formas do verbo 

to be, por exemplo, na maioria dos casos serão 

esquecidas, mas ideias etnocêntricas serão de 

mais difícil esquecimento. Seria interessante 

pesquisar o que ficou na mente dos alunos depois 

de terem parado de estudar inglês: as formas 

linguísticas ou os valores sobre os 

comportamentos dos falantes nativos da LE?  

(MOITA LOPES, 1996, p. 41) 

 

Neste capitulo inicial, no debruçaremos sobre as motivações, indagações e objetivos 

que serviram de base para o desenvolvimento e construção deste estudo. Grosso modo, em 

meio a questionamentos, certezas e incertezas, discutiremos os primeiros passos que 

nortearam o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

1.1. Compartilhando algumas inquietações 

 

A inter-relação entre língua e cultura deve ser concebida como uma questão 

fundamental não somente no meio acadêmico, mas, sobretudo no contexto escolar, pois nele, 

as práticas pedagógicas precisam incentivar a formação de cidadãos críticos e aptos a lidar 

com a diversidade cultural e linguística que nos rodeia. Como pontua Brown (2000, p. 182), 

“a cultura certamente está entranhada profundamente nas fibras de nosso ser, mas a língua – 

meio de comunicação entre os membros de uma cultura – é a mais visível e disponível 

expressão dessa cultura” 1 

A língua quando concebida isoladamente da cultura torna-se meramente um elemento 

integrante da própria língua, um participante que pode ser focalizado separadamente. Na 

verdade, a despeito de ser uma prática inviável, há tentativas de imprimir essa separação. 

Além disso, a cultura tem sido posta, na melhor das hipóteses, em segundo plano, omitindo-

                                                           

1Citação original: “To be sure, culture is a deeply ingrained part of the very fiber of our being, but language – the 
means of communication among members of a culture – is the most visible and available expression of the 
culture.”(Todas as traduções são de responsabilidade da autora desta pesquisa). 
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se, nesse caso, a estreita relação entre as questões de conhecimento, poder, política e 

linguagem. Portanto, a aprendizagem de uma língua deve ser encarada como um processo 

amplo, pois entramos em contato com formas distintas de compreender e agir no mundo, 

muitas vezes diferentes das que estamos acostumados a ter contato. (MEOTTI, p. 287, 289) 

Em outras palavras, a cultura precisa ter seu espaço na pedagogia de línguas como parte 

constitutiva da linguagem e, por sua vez, ser inserida no contexto escolar por meio de 

atividades e práticas que levem os estudantes a uma reflexão crítica. 

Nesse sentido, vale frisar que durante um bom período da minha jornada profissional 

essa visão de língua dissociada de cultura influenciou minhas práticas pedagógicas. Ou seja, 

essa conscientização sobre a existência e relevância da inter-relação entre língua e cultura 

permaneceu adormecida devido a diversos fatores que reflito ao longo deste estudo. Portanto, 

os pontos de reflexão apresentados no presente estudo objetivam, sobretudo, incentivar à 

reflexão que gera conscientização acerca da importância da diversidade cultural. 

Sou professora de inglês da Educação Básica na esfera pública desde 2001, mas iniciei 

a profissão lecionando em cursos livres em 1996. Nesse contexto educacional, aprendi como 

professora a exercer um olhar favorável ao ensino de inglês nativizado – o inglês que segue os 

modelos de fala dos países do círculo central, principalmente o norte-americano e o britânico. 

Sob uma visão estruturalista de língua, valorizava demasiadamente a pronúncia do nativo, 

que, por sua vez, tinha de ser cópia das variedades concebidas como dominantes. É 

interessante lembrar que esse conceito de língua não partia somente dos professores, mas era 

uma concepção intrínseca nas instituições e materiais didáticos – digo que era ao me referir ao 

meu contexto de ensino passado; contudo, essa concepção de língua ainda se faz fortemente 

presente em diversos contextos da educação brasileira. 

Na verdade, a dissociação do ensino de língua do de cultura tem raízes mais 

profundas, haja vista que por longos anos, também como aluna vivenciei tal contexto.  

Decerto,no início de minha carreira se eu tivesse sido uma das professoras respondentes da 

pesquisa apresentada por Moita Lopes (1996) em seu artigo “Yes, Nós Temos Bananas” ou 

“Paraíba não é Chicago não”. Um estudo sobre a alienação e o ensino de inglês como 

língua estrangeira no Brasil, cujo objetivo foi o de investigar o nível de colonização e de 

alienação de professores de inglês, certamente, eu me enquadraria no perfil de professor de 

inglês colonizado descrito pelo autor, pois, eu meramente relacionava o ensino de 

língua/cultura aos hábitos e ou costumes dos países representantes do inglês hegemônico, a 

saber, Estados Unidos e Inglaterra. Portanto, assim como eu não apresentava uma postura 
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crítica perante o ensino de inglês hegemônico, a maioria dos participantes da referida pesquisa 

desenvolvida por Moita Lopes também não apresentou essa postura. 

 
[...] no tocante à questão cultural opta por trazer para a sala de aula elementos das 
culturas americana e britânica, e muitos tentam, literalmente, transformar suas salas 
em ‘ilhas culturais’, onde busca-se transplantar para o contexto instrucional 
princípios, valores, crenças, costumes e comportamentos da(s) cultura(s) alvo. Ou 
seja, como muitos professores mundo afora, almeja-se através do ensino de língua, 
aliado a um componente cultural fragmentado uma universalidade regida por 
necessidades teoricamente compartilhadas por todos os seres humanos. (SIQUEIRA, 
2008b, p. 183) 
 
 

A despeito das boas intenções, minha prática pedagógica reproduzia um ensino de 

língua/cultura que era limitado e limitador, pois viabilizava e fomentava um ciclo vicioso de 

alienação que geralmente passa de professor para aluno. Essas práticas começaram a mudar 

quando eu passei a ter mais contato com leituras de viés crítico no período de elaboração da 

minha dissertação de Mestrado, que foi concluída no ano de 2015. 

Atualmente, posso afirmar que minha visão não se encontra mais turva, pois aprendi, 

por meio do estudo e de leituras sobre o assunto, a reconhecer a inter-relação entre língua e 

cultura a partir de uma perspectiva mais crítica, procurando, assim, trazer para a sala de aula 

aspectos da língua que reflitam o seu uso real.  

Portanto, quando me deparo com materiais didáticos que ainda valorizam 

demasiadamente o inglês de modelo hegemônico, a saber, o inglês norte-americano e o 

britânico, percebo que ainda há um longo caminho a ser trilhado em direção à integração de 

um ensino crítico de língua e cultura.  

Decerto, a mentalidade tanto de alunos quanto de professores unicamente calcada nos 

modelos hegemônicos de língua inglesa precisa ser modificada. Muitos quando se deparam 

com sotaques que não se enquadram no perfil nativizado tendem não somente a estranhá-los, 

mas até mesmo, a estigmatizá-los. Assim, este fato evidencia a necessidade que ainda 

enfrentamos no contexto educacional brasileiro que é a de mudar a mentalidade de muitos que 

ainda apresentam uma visão de língua puramente monolítica, tornando-se, assim, 

“colonizadores em seu próprio país, alienando-se de suas próprias identidades culturais” 

(MOITA LOPES, 1996, p. 49). 

Para Dewey (2007, p. 346), tomando como base os estudos do Inglês como Língua 

Franca (ILF), que serão discutidos mais adiante, os principais desafios para a educação de 

professores pode estar relacionado às crenças que estabelecem o modelo nativo como padrão. 

 
Um dos desafios enfrentados pelos pesquisadores de ILF é o fato de os professores 
estarem acostumados a trabalhar com recursos definidos e estáticos, atrelados a um 



 

 

17 

 

 

grupo sociocultural específico (por exemplo, inglês britânico e norte-americano 
estandardizados). Portanto, muitos professores e alunos, sem dúvida, concebem as 
normas linguísticas como fixas, predeterminadas, ligadas a um número de centros 
geográficos restritos. Entretanto, a globalização do inglês leva-nos ao entendimento 
do que é língua, assim como a preocupações sobre as normas linguísticas. Sendo 
assim, com base na crescente diversidade cultural e linguística que o ILF promove, 
temos que reavaliar nossas práticas pedagógicas em relação à escolha de materiais 
didáticos, métodos e abordagens avaliativas. (DEWEY, 2007, p. 49) 
 
 

Sendo assim, El Kadri (2010, p. 70) aponta que o currículo de formação de professores 

precisa fomentar a consciência acerca da necessidade de ênfase na presença do ILF no 

contexto escolar.O ensino de inglês com base nas premissas do ILF pode viabilizar práticas 

pedagógicas que promovam uma nova perspectiva de língua por meio da redução na ênfase 

em padrões que privilegiam a fala de grupos dominantes oriunda de países como os Estados 

Unidos e Inglaterra. 

Deve-se lembrar que as asserções apresentadas na presente pesquisa não são 

condenatórias, mas procuram, sobretudo, despertar uma consciência crítica acerca do ensino-

aprendizagem de inglês no contexto da escola pública brasileira, pois, antes de condenar essa 

alienação, precisamos lembrar que tal estado de dormência e engessamento em relação ao 

ensino de língua inglesa pôde ter ressoado um dia na fala de muitos que hoje defendem a 

presença do ILF no contexto escolar. Diante disso, objetivamos por meio deste estudo, gerar 

nos alunos que participaram da pesquisa, e também dos professores que a lerão futuramente 

uma maior reflexão e conscientização sobre o tema. 

À luz de uma visão crítica e integrativa de língua e cultura, ensinar uma língua 

associada à sua faceta intercultural significa atrelar todos os seus aspectos linguísticos a uma 

ótica que valoriza as diferentes experiências e vivências, viabilizando, assim, por meio, da 

interação com outros saberes, a co-construção do aprendizado, que envolve tanto professores 

quanto alunos nesse processo. 

Segundo Fernandes e Eiró (2013, p. 108), o ensino de uma língua pelo viés 

intercultural transcende o ensino de estruturas linguísticas e adentra o universo das estruturas 

sociais nas quais se funda a própria língua. Além disso, por meio dos aspectos culturais, o 

aprendiz pode compreender as escolhas estruturais de outros sistemas linguísticos para dar 

conta do mesmo significado, sem que haja julgamento de valor, uma vez que a descoberta de 

inúmeras possibilidades de dizer enriquece os falantes e os tornam mais aptos a participar do 

desafiador jogo social permeado pela linguagem.  

É interessante frisar que ainda há muitos contextos educacionais em que o ensino de 

língua enfoca de forma dissociada a cultura, a competência comunicativa e as habilidades 
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linguísticas voltadas, principalmente, à produção oral. Nesse contexto, é comum também a 

valorização de professores que sejam falantes nativos, pois para muitas escolas, alunos e até 

pais de alunos, eles apresentam maior legitimidade para ensinar a língua. Além disso, existe 

uma questão de marketing envolvida nessa questão. Contudo, precisamos ressaltar que por 

mais que esses professores nativos possam reproduzir uma imagem atraente e legitimada, 

pesquisas também revelam que eles não se tornam modelos para os alunos, que, por sua vez, 

nunca se tornarão falantes nativos. (KRAMSCH, 2013, p. 58-59) 

No tocante ao contexto educacional, outro dado interessante aponta que 80% dos 

profissionais da área de ensino de inglês em todo mundo não são nativos. (CANAGARAJAH, 

1999 apud SOUZA; BARCARO et al, 2011, p. 207) Já em termos gerais, Rajagopalan 

(2009a, p. 48) destaca que o número de não-nativos da língua inglesa no mundo ultrapassou 

muito o de nativos. Diante desse cenário, sustentar a predileção por modelos hegemônicos da 

língua inglesa no contexto educacional não representa a realidade (a ser) vivida pelos 

aprendizes. 

Nessa perspectiva, o presente estudo objetiva discutir o espaço ocupado pela 

interculturalidade na Educação Básica brasileira, investigando o papel de práticas pedagógicas 

norteadas pelas premissas do inglês como língua franca (ILF) e do letramento crítico (LC) na 

formação de cidadãos interculturais (BYRAM, 2008), visto que muitos educandos 

desconhecem a relevância da diversidade da língua inglesa no mundo. Dessa forma, muitas 

vezes, inconsciente, eles repetem e reproduzem a visão monolítica de língua, pois, 

provavelmente, nunca foram apresentados a outra perspectiva de aprendizagem no contexto 

escolar. Tanto pela influência dos materiais didáticos quanto dos professores, muitos alunos 

têm uma trajetória educacional marcada pelo foco no aprendizado de uma língua inglesa 

hegemônica e homogênea. 

É importante também destacar que ao longo de minha experiência como professora da 

Educação Básica da esfera pública, observei que muitos alunos justificavam sua predileção 

pela fala nativa do norte-americano por estarem mais habituados a ouvirem esse modelo de 

inglês nas músicas, filmes e mídias em geral. A despeito de realmente termos maior contato 

com o inglês norte- americano, é mister que esses alunos também tomem conhecimento de 

que o modelo nativizado que é reproduzido pelos meios de comunicação, não é o único 

modelo que reflete o uso da língua inglesa no mundo. 

 

1.2. Dando os primeiros passos 
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Conforme já mencionado, meu processo de conscientização acerca da importância do 

ensino intercultural de língua inglesa começou quando eu tive maior contato com leituras de 

cunho crítico ao longo da elaboração da minha dissertação de Mestrado. Após essa etapa, 

comecei a me interessar mais sobre o tema e a desenvolver práticas pedagógicas, objetivando 

implementar essa nova visão de ensino. Uma dessas atividades foi relatada em um artigo 

intitulado O ensino de língua inglesa sob uma perspectiva intercultural: caminhos e desafios. 

O artigo supracitado foi publicado no ano de 2019; contudo, a atividade pedagógica relatada 

nele foi implementada no ano de 2017. 

Cabe salientar que o relato dessa atividade está presente nesta pesquisa com vistas 

meramente a apresentar um panorama geral e introdutório das reflexões dos alunos acerca da 

predileção pelo inglês nativizado no contexto escolar, visto que a geração e análise de dados 

do presente estudo estão focalizadas em atividades pedagógicas realizadas em anos 

subsequentes, a saber, 2018 e 2019. 

Com o objetivo de implementar atividades que pudessem estreitar a relação entre 

língua e cultura, bem como despertar reflexões e conscientização sobre essa integração no 

contexto escolar,a atividade pedagógica (v. Apêndice 1)relatada no artigo fomenta a 

necessidade de apresentar aos alunos essa perspectiva de ensino intercultural de língua 

inglesa, posto que muitos ainda carregam em seu imaginário a concepção de ensino de inglês 

representada somente por modelos hegemônicos, reproduzindo, assim, uma predileção por 

sotaques que eles próprios caracterizam como “belo” e “original” de forma acrítica.  

De acordo com Scheyerl e Barros (2014, p. 159), o trabalho com linguagem é uma 

excelente oportunidade para se explorar aspectos linguístico-culturais nas aulas de línguas 

estrangeiras. Além disso, a apresentação de sotaques das línguas alvo viabiliza o 

desenvolvimento de atividades atrativas para alunos iniciantes, visto que há inúmeros, mesmo 

dentro dos modelos dominantes. 

Cabe pontuar que a pesquisa realizada no artigo supracitado de certa forma orientou a 

geração de dados do presente estudo, bem como partes desse artigo são apresentadas nele. 

Para a realização da atividade pedagógica apresentada no artigo, foram analisadas algumas 

respostas de alunos de turmas do 2° ano do Ensino Médio Regular noturno do Colégio 

Estadual Pandiá Calógeras sobre a heterogeneidade da língua inglesa em uma atividade de 

compreensão oral, objetivando também analisar suas impressões, conceitos e preconceitos 

acerca dos modelos de fala apresentados na atividade, a saber, um modelo de origem 

comumente legitimada e hegemônica e outro geralmente concebido como não padrão.  
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Tal objetivo alinha-se a uma ótica intercultural de ensino de ILF na medida em que os 

alunos são levados a refletir sobre suas opiniões, bem como a problematizar as crenças que 

subjazem seus pensamentos e posturas. Nesse trabalho, os participantes são a professora 

regente de língua inglesa, que também é autora da presente pesquisa, e os alunos de duas 

turmas de 2° ano do Ensino Médio Regular noturno. Além disso, os procedimentos para 

geração de dados foram realizados por meio das respostas dos alunos sobre uma atividade de 

compreensão oral extraída e adaptada de um site da Internet.  

A atividade de compreensão oral (v. Apêndice1) discutida teve como base uma 

entrevista entre um norte-americano e um indiano. A partir dessa entrevista, foi elaborado um 

breve questionário que investigou a opinião dos alunos sobre duas variedades da língua 

inglesa apresentadas no áudio. É importante salientar que, a princípio, os alunos somente 

ouviram o áudio da entrevista sem a identificação da imagem e da nacionalidade dos 

interlocutores. Ou seja, na primeira parte da atividade, eles ouviram o áudio sem a 

apresentação desses elementos para evitar que criassem antecipadamente algum juízo de valor 

em relação aos sotaques.  

No entanto, foi possível observar que a crença de que o inglês de origem hegemônica é 

o mais “padrão” e “original” está arraigada fortemente nesses alunos, pois grande parte deles 

apontou a fala do personagem Todd (o falante norte-americano) como a mais fluente, a 

despeito de sua nacionalidade não ter sido revelada nessa etapa da atividade. Por exemplo, 

durante a atividade pedagógica, alguns alunos ao responderem à pergunta: “Qual desses 

ingleses (sotaques) você gostaria de falar? Por quê?”, apresentaram as seguintes afirmações: 

“Todd, porque é mais original.”, “Todd, o sotaque dele é muito lindo.” e “Todd, por ser uma 

fala mais fluída e por ter menos sotaque.”. 

Já a fala de Nanju, o falante indiano, além de ser preterida por muitos, não foi 

classificada como fluente. Na verdade, dentre os 27 alunos participantes, apenas 5 preferiram 

o sotaque de Nanju por terem a impressão de ser uma variedade mais fácil de ser aprendida e 

entendida. 

Em linhas gerais, a predileção pelo sotaque norte-americano superou muito a 

predileção pelo sotaque indiano. Vale lembrar que os alunos fizeram essa escolha com base 

nas primeiras impressões sobre a nacionalidade dos personagens; contudo, após a 

identificação delas, essa predileção continuou sendo confirmada. 

 

Gráfico 1 – Respostas dos alunos das turmas de 2° ano do Ensino Médio sobre a 

atividade de compreensão oral 



 

 

 

Decerto, essa análise inicial confirma a necessidade de uma maior ênfase a ser dada ao 

ensino intercultural sob uma perspectiva

atividades que viabilizem o contato dos alunos com outras variedades da língua inglesa no 

contexto escolar. Ou seja, é preciso promover uma conscientização sobre a importância de 

todas as variedades, pois, de forma acrítica

limitada de língua. Na verdade

perspectiva de aprendizagem no contexto 

Quanto à sequência do exercício, a

ouviram e responderam à primeira pergunta, eles ouviram novamente a entrevista, seguindo 

sua transcrição e visualizando as fotos de seus participantes. Nessa etapa, os educandos 

puderam identificar as nacionali

suas opiniões iniciais sobre os sotaques. Alguns 

de a língua inglesa também ser falada na Índia como língua oficial, dentre muitas outras 

línguas locais.  

É interessante observar que muitos deles justificaram sua predileção pela fala do norte

americano por estarem mais habituados a ouvirem esse modelo de inglês nas músicas, filmes 

e mídias em geral. Entretanto, é importante também que esses alunos tomem co

que o modelo nativizado, também reproduzido pelos meios de comunicação, não reflete o uso 

da língua inglesa espalhada no mundo

Objetivando o fomento de uma reflexão crítica sobre a presença da língua inglesa no 

mundo, ao final da atividade,

apresentadas, promovendo a problematização do tema. Dessa forma, essa proposta final 

objetivou combater o preconceito linguístico, assim como dar início à formação de uma 

consciência político-linguística desses alunos perante o mundo globalizado. 

18,5%

ssa análise inicial confirma a necessidade de uma maior ênfase a ser dada ao 

sob uma perspectiva de ILF e, por conseguinte, ao desenvolvimento de 

atividades que viabilizem o contato dos alunos com outras variedades da língua inglesa no 

contexto escolar. Ou seja, é preciso promover uma conscientização sobre a importância de 

de forma acrítica, os educandos repetem e reproduzem um

limitada de língua. Na verdade, muitas vezes, eles também nunca foram apresentados a outra 

perspectiva de aprendizagem no contexto escolar. (SILVA, 2019, 170) 

Quanto à sequência do exercício, após a primeira etapa em que os alunos somente 

ouviram e responderam à primeira pergunta, eles ouviram novamente a entrevista, seguindo 

sua transcrição e visualizando as fotos de seus participantes. Nessa etapa, os educandos 

puderam identificar as nacionalidades dos personagens e discutir as crenças subjacentes às 

iais sobre os sotaques. Alguns deles até pontuaram que desconheciam o fato 

de a língua inglesa também ser falada na Índia como língua oficial, dentre muitas outras 

É interessante observar que muitos deles justificaram sua predileção pela fala do norte

americano por estarem mais habituados a ouvirem esse modelo de inglês nas músicas, filmes 

e mídias em geral. Entretanto, é importante também que esses alunos tomem co

que o modelo nativizado, também reproduzido pelos meios de comunicação, não reflete o uso 

ngua inglesa espalhada no mundo.  

Objetivando o fomento de uma reflexão crítica sobre a presença da língua inglesa no 

a atividade, foi proposto aos alunos que debatessem as ideias e opiniões 

apresentadas, promovendo a problematização do tema. Dessa forma, essa proposta final 

objetivou combater o preconceito linguístico, assim como dar início à formação de uma 

guística desses alunos perante o mundo globalizado. 

70,4%

11,1% Alunos que preferem o 
sotaque de Todd

Alunos que preferem o 
sotaque de Nanju

Não suberam opinar
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ssa análise inicial confirma a necessidade de uma maior ênfase a ser dada ao 

de ILF e, por conseguinte, ao desenvolvimento de 

atividades que viabilizem o contato dos alunos com outras variedades da língua inglesa no 

contexto escolar. Ou seja, é preciso promover uma conscientização sobre a importância de 

, os educandos repetem e reproduzem uma visão 

nunca foram apresentados a outra 

pós a primeira etapa em que os alunos somente 

ouviram e responderam à primeira pergunta, eles ouviram novamente a entrevista, seguindo 

sua transcrição e visualizando as fotos de seus participantes. Nessa etapa, os educandos 

dades dos personagens e discutir as crenças subjacentes às 

deles até pontuaram que desconheciam o fato 

de a língua inglesa também ser falada na Índia como língua oficial, dentre muitas outras 

É interessante observar que muitos deles justificaram sua predileção pela fala do norte-

americano por estarem mais habituados a ouvirem esse modelo de inglês nas músicas, filmes 

e mídias em geral. Entretanto, é importante também que esses alunos tomem conhecimento de 

que o modelo nativizado, também reproduzido pelos meios de comunicação, não reflete o uso 

Objetivando o fomento de uma reflexão crítica sobre a presença da língua inglesa no 

debatessem as ideias e opiniões 

apresentadas, promovendo a problematização do tema. Dessa forma, essa proposta final 

objetivou combater o preconceito linguístico, assim como dar início à formação de uma 

guística desses alunos perante o mundo globalizado.  

Alunos que preferem o 
sotaque de Todd

Alunos que preferem o 
sotaque de Nanju

Não suberam opinar
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Por fim, com base nos resultados, observamos que a escola precisa estar atenta a essas 

questões e busque formas, juntamente com os professores, de trazer para a aula de inglês o 

aspecto plural e multifacetado desse idioma, auxiliando, assim, na formação de cidadãos que 

consigam aprender a língua sem estar subjugados e limitados a modelos. Portanto, tais 

asserções corroboram a importância da implementação de atividades de cunho intercultural, 

que promovam um olhar mais crítico e descolonizado acerca da língua inglesa ensinada e 

aprendida na escola.  

Nesse sentido, a definição de inglês como língua franca (ILF) que desejamos 

apresentar nesta pesquisa alinha-se ao conceito focalizado também por Siqueira e Barros 

(2013, p. 9), cuja perspectiva não se encaixa no conceito antigo de língua franca, em que se 

preconiza uma língua neutra, esvaziada de cultura, com um objetivo utilitário que opera numa 

“zona franca”, “terra de ninguém”, sem vínculo com os aspectos ideológicos e culturais 

trazidos pelos falantes durante a interação. 

Além disso, a proposta de ensino de inglês com base nas premissas do ILF faz com 

que seja premente uma reavaliação de vários conceitos e práticas pedagógicas, que não mais 

se aplicam a uma realidade que exige novas posturas e estratégias por parte de professores e 

alunos ao lidarem com uma língua sem fronteiras e que possui três vezes mais falantes não-

nativos do que nativos. (SIQUEIRA, 2008b, p. 167) 

De fato, a prática pedagógica que se baseia nas premissas do ensino de inglês como 

língua franca (re)constrói o sentido de língua ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

Em concordância com essa visão crítica de língua, Jordão (2011) destaca que 

 
 

Alunos e professores envolvidos com ILI constantemente se engajam com 
procedimentos interpretativos culturalmente diferentes, abertamente visíveis em seu 
processo de ensino/aprendizagem. Engajar-se aqui significa promover embates, 
questionar, problematizar, recriar, reformular - ao invés de simplesmente reproduzir 
as formas da língua, buscando uma aproximação com o construto “falante nativo” e 
repetindo discursos tendo este construto como referência e autoridade máxima sobre 
a língua, aos moldes das práticas que em geral envolvem o ensino/aprendizagem de 
inglês como LE. (JORDÃO, 2011, p. 234 - 235) 
 

 
Em oposição ao ensino monolítico de língua, Gorski (2008, p. 522) assinala que o 

primeiro passo em direção a práticas interculturais autênticas está relacionado à 

conscientização sobre o contexto sócio-político e aos questionamentos sobre controle e poder. 

Dessa forma, o ensino intercultural de língua inglesa precisa combater o preconceito 

linguístico, assim como dar início à formação de uma consciência político-linguística desses 

alunos perante o mundo globalizado.  
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Objetivando o desenvolvimento dessa consciência político-linguística nos alunos, o 

presente estudo também apresenta fundamentação teórica baseada nas premissas do 

letramento crítico, buscando coaduná-las com as do ILF para que todo processo de pesquisa e 

implementação de atividades para a geração de dados estejam sob uma perspectiva crítica de 

ensino que preconize uma pluralidade cultural, social e ideológica. Como bem assinala Jordão 

(2013, p. 76), no letramento crítico, a multiplicidade de sentidos possibilitada pelas diversas 

ideologias é concebida como algo produtivo. Ou seja, as verdades construídas 

ideologicamente e partilhadas socialmente são incentivadas a emergir. 

Ainda segundo Jordão (2011, p. 232), o fato de a práxis do ensino-aprendizagem de 

ILF abandonar o foco nos falantes nativos, dando voz a natureza híbrida da sala de aula 

viabiliza sua inter-relação com o letramento crítico, cuja preocupação está voltada ao 

funcionamento das linguagens como espaços de construção de sentidos e formação de 

subjetividades. (JORDÃO, 2011, p. 232) 

É importante também que a escola esteja atenta a essas questões e busque formas, 

juntamente com os professores, de trazer para a aula de inglês o aspecto plural e multifacetado 

da língua inglesa, objetivando sempre expandir a visão de mundo do aluno e, assim, formar 

cidadãos que consigam aprender a língua sem estar subjugados e limitados a modelos 

monolíticos que não mais refletem a realidade mestiça e globalizada em que a língua inglesa 

se encontra. 

Portanto, o tema desta pesquisa foi escolhido com o intuito de propor reflexão e 

discussão sobre um cenário em que o ensino de língua/cultura de forma crítica ainda dá seus 

primeiros passos, demandando, dessa forma, a necessidade de ampliação do espaço de 

reflexão e discussão sobre a importância da apresentação da faceta heterogênea da língua 

inglesa no processo de ensino-aprendizagem.  

 

1.3. Indagando e refletindo 

 

Ancorada em uma perspectiva crítica de ensino-aprendizagem de língua inglesa, cuja 

fundamentação teórica segue as premissas do inglês como língua franca (ILF) e as do 

letramento crítico (LC), esta pesquisa propõe uma investigação sobre o papel da 

interculturalidade(SIQUEIRA, 2008a) na Educação Básica brasileira a partir da 

implementaçãoe análise de práticas pedagógicas de viés intercultural em seis turmas deEnsino 
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Médio – Regular do curso de Formação Geraldo Colégio Estadual Pandiá Calógeras, que 

fica localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

É importante frisar logo no início desta pesquisa que a despeito de ser uma escola de 

grande relevância no município devido ao seu longo tempo de existência e ao grande número 

de alunos que se formaram e ainda se formam nessa instituição, os obstáculos relacionados ao 

ensino de línguas no Colégio Estadual Pandiá Calógeras é recorrente como em boa parte das 

escolas públicas espalhadas pelo Brasil. Na verdade, falta ainda investimento financeiro 

significativo por parte dos governos para que as escolas estejam adequadamente equipadas. 

Por exemplo, a falta de recursos pedagógicos, tais como: conexão satisfatória de Internet, 

disponibilidade de cópias extras de exercícios xerocados são, muitas vezes, problemas que 

inviabilizam o desenvolvimento de atividades pedagógicas de forma realmente eficaz. 

Decerto, esse contexto de ensino-aprendizagem atua como semente para o 

desenvolvimento de gambiarras (WINDLE et al, 2017). Esse contexto educacional, cujo pano 

de fundo sempre é a falta ou escassez de recursos pedagógicos adequados, gera improvisos 

que, por muitas vezes, mascaram a debilidade do sistema educacional.  

As atividades pedagógicas apresentadas na presente pesquisa tiveram sua eficácia e 

efeito positivo nos alunos a partir de um contexto educacional que incorporou o elemento 

gambiarra. Cabe salientar que a despeito de poder ser caracterizado como elemento surpresa 

em contextos em que o design é ressaltado, no contexto educacional deste estudo, ele não foi 

concebido dessa forma, visto que a precariedade nas condições de ensino já sinalizavam a 

utilização de recursos extras, a saber, de gambiarras para o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

É importante frisar que a despeito de a gambiarra ser comumente caracterizada como 

um elemento negativo, ela pode também atuar como elemento incentivador do processo de 

desenvolvimento das práticas pedagógicas na medida em que sua presença corriqueira no 

contexto de sala de aula impele um olhar crítico e mais atento à implementação das 

atividades. 

 No que tange ao contexto de ensino-aprendizagem deste estudo, as turmas de Ensino 

Médio regular noturno que participaram desta pesquisa eram em grande parte compostas por 

trabalhadores que passaram anos fora da sala de aula e que costumavam sair de seus trabalhos 

direto para escola, muitas vezes, cansados e desinteressados. Outras questões a serem 
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apontadas são a chegada em atraso às aulas desses alunos que geralmente trabalhavam em 

municípios vizinhos, bem como sua prontidão para ir embora antes do término das aulas, 

alegando que moravam em áreas de alta criminalidade no município de São Gonçalo. 

Em linhas gerais, o município de São Gonçalo tem uma população carente de serviços 

básicos, tais como: segurança, saneamento, transporte e saúde.Quando comparamos São 

Gonçalo ao seu município vizinho, Niterói, podemos observar diversas facetas da 

desigualdade, principalmente, em termos de oferta de empregos formais: 

 

Figura 1: Comparação de dados que retratam desigualdades entre os municípios de São Gonçalo e Niterói. 

Fonte:<https://casafluminense.org.br/mapa-da-desigualdade/#19> 

 

Assim, muitos alunos que residem em São Gonçalo trabalham ao longo do dia em 

Niterói, e no período da tarde enfrentam um trânsito caótico para chegar na escola em São 

Gonçalo. Tal fato inviabiliza a chegada desses alunos no primeiro tempo de aula que 

geralmente começavaàs 18:30h. Essa chegada em atraso geralmente interferia negativamente 

no andamento da aula, já que o professor tinha de frequentemente retomar assuntos discutidos 

no início. Cabe ainda destacar que além da chegada à escola em atraso devido ao trânsito, 

vários alunos separavam minutos para jantar rapidamente no refeitório da escola antes do 
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início das aulas, pois vinham, conforme já mencionado, diretamente de seus trabalhos sem 

terem se alimentado adequadamente.  

Nesse contexto educacional, tínhamos de lidar com essa realidade inevitável, pois o 

aluno além de cansado, não podia permenacer com fome para ter um minimo de ânimo para 

acompanhar as aulas. Todavia, o andamento dessas aulas, principalmente, as do primeiro 

tempo sempre ficava prejudicado por mais que houvesse esforços tanto de alunos quanto de 

professores para que todos conseguissem desempenhar seus papéis dentro de um contexto 

possível, mesmo não sendo o ideal. 

Diante desse cenário, o processo de desenvolvimento de uma postura crítica perante o 

ensino de língua inglesa ocorreu em meio a obstáculos diversos – desde a concepção 

monolítica de língua enraizada aos problemas decorrentes da vida diária desses alunos 

adultos, que precisavam trabalhar e estudar, deslocando-se de um município a outro e 

enfrentando problemas de disponibilidade de tempo e de transporte. 

Quanto às atividades pedagógicas propostas e analisadas neste estudo, elas foram 

implementadas em turmas do primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Médio, com vistas 

a também investigar o papel do professor no desenvolvimento e na mediação das atividades 

de cunho intercultural. 

Desse modo, são objetivos específicos deste estudo: 

 Investigar a concepção de alunos do Ensino Médio regular noturno acerca do papel 

da cultura no ensino de língua inglesa. 

 Cotejar as propostas pedagógicas de viés intercultural apresentadas no livro didático 

juntamente com os seus desdobramentos em sala de aula. 

 Analisar as propostas didáticas em relação ao ensino intercultural no documento 

organizador e norteador do Ensino Médio vigente na política linguística brasileira. 

 Promover o exercício de práticas pedagógicas que abordem a relação entre cidadania, 

identidade e cultura. 

 

1.4. Buscando compreender 
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Trabalhar o ensino intercultural com alunos do Ensino Médio regular noturno de uma 

escola estadual localizada em um município periférico do Rio de Janeiro foi um grande 

desafio tanto em termos teóricos quanto práticos. Ou seja, tanto na escolha e elaboração das 

atividades didáticas quanto na sua implementação e análise, o processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa pelo viés intercultural tornou-se uma constante busca pela 

ressignificação das práticas pedagógicas desenvolvidas, visto que os alunos precisavam ser 

também desafiados a ressignificarem sua aprendizagem por meio de atividades que 

demandaram discussão e reflexão.  

Dessa forma, considerando que o foco da presente pesquisa concentra-se na análise 

das respostas de alunos acerca do ensino intercultural de língua inglesa, bem como no 

desenvolvimento e implementação de atividades que objetivam promover a criticidade e 

reflexão por meio da apresentação de atividades norteadas pelo inglês como língua franca e 

pelo letramento crítico, as perguntas que embasam esta pesquisa são as seguintes: 

 

i. Como a interculturalidade é apresentada aos alunos em algumas atividades 

pedagógicas propostas pelos LDs pesquisados? 

ii. Qual a importância do professor na elaboração e implementaçãode atividades voltadas 

ao fomento de um ensino de visão intercultural nas aulas de língua inglesa? 

iii. De que maneira as atividades pedagógicas de viés intercultural geraram reflexão e 

conscientização nos alunos pesquisados? 

iv. Quais concepções de ensino intercultural de língua inglesa embasam as propostas do 

documento vigente da política linguística educacional, a saber, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC)? 

  

1.5. Organizando a pesquisa 

 

O presente estudo está organizado em quatro capítulos, além das considerações finais, 

das referências, dos apêndices e dos anexos.  

Este capítulo objetiva apresentar um breve panorama no qual se configura a pesquisa 

com vistas a contextualizá-la, bem como apresentar as motivações, justificativa, objetivos e 

perguntas orientadoras que geraram o presente estudo. 
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O segundo capítulo apresenta os pressupostos teóricos que fundamentam o estudo 

desenvolvido, começando por uma reflexão sobre a importância do enfoque do caráter 

heterogêneo da língua inglesa na Educação Básica brasileira, seguido de uma discussão sobre 

as crenças que geralmente permeiam o ensino de inglês de viés hegemônico, e de uma 

tentativa de conceituação do inglês como língua franca (ILF) à luz de paradigmas críticos. 

Cabe ainda ressaltar que a importância da interculturalidade no ensino de inglês é abordada, 

buscando enfatizar o papel do professor, do aluno, do material didático e da escola no 

fomento e construção de uma postura crítico-reflexiva. Nessa direção, a interculturalidade é 

discutida com base nas políticas linguísticas educacionais brasileiras, objetivando também 

investigar e analisar quais recomendações e/ou premissas acerca desse tema são apresentadas 

pelos documentos vigentes. Ainda sob uma perspectiva crítica, neste capítulo, a confluência 

entre letramento crítico e interculturalidade é discutida, haja vista que ambos os paradigmas 

viabilizam a reflexão e, por conseguinte, o fomento de uma postura crítica. 

O terceiro capítulo é dedicado à apresentação dos procedimentos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, que, por sua vez, apresenta viés qualitativo e 

tem como referencial a Autoetnografia. Ademais, um breve perfil dos participantes da 

pesquisa é apresentado. 

O quarto capítulo é voltado para a análise e discussão dos dados da pesquisa, buscando 

sintetizar os resultados, assim como, promover reflexão acerca do papel da escola e do 

professor no fomento de uma educação intercultural na aula de língua inglesa no contexto da 

escola pública. Com base nos resultados apresentados, propostas de mudanças são 

apresentadas para que sirvam, sobretudo, de objeto de reflexão e discussão tanto por parte de 

professores e como de alunos. 

Nas considerações finais, as reflexões apresentadas ao longo deste estudo são 

retomadas. Deve-se salientar que elas não são respostas definitivas às questões apresentadas. 

Dessa forma, as respostas geradas pelos resultados obtidos não têm a pretensão de solucionar 

ou erradicar os problemas apresentados. Elas precisam, na verdade, estar em constante 

construção e desconstrução para que toda reflexão e discussão apresentada não fique 

estagnada, mas que, acima de tudo, gere outras reflexões e problematizações que corroborem 

o crescimento do ensino de língua de viés intercultural na Educação Básica brasileira. 

Seguem-se, por fim, a esse capítulo, as referências bibliográficas, os apêndices e os 

anexos. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Vivemos numa época diferente em que, dentre 

outras mudanças, o questionamento de antigos e 

arraigados conceitos e princípios tão caros aos 

estudos de aquisição de segunda língua e ao 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

(LE) começam a tomar corpo. 

(SIQUEIRA, 2011a, p. 97)  

 

No segundo capítulo, apresentaremos e discutiremos os conceitos em torno das 

diversas terminologias dadas à língua inglesa e os conceitos e premissas do inglês como 

língua franca (ILF), bem como sua atuação no contexto educacional de viés crítico. Em 

consonância com as premissas relacionadas à interculturalidade e ao letramento crítico, 

também discutiremos o papel da língua inglesa na formação e desenvolvimento de uma 

educação cidadã e crítica. Ademais, discutiremos a atuação e/ou tentativa de promoção da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na promoção de temas de viés crítico. 

 

2.1.A língua inglesa e suas muitas facetas: questões terminológicas 

 

Além das inúmeras variedades da língua inglesa presentes no mundo, o caráter 

heterogêneo desse idioma pode ser observado por meio dos diversos termos e conceitos que 

emergem objetivando defini-lo. Partindo de um conceito mais abrangente, Kachru (1985) 

apresenta o conceito de World Englishes (doravante WE) para definir, em princípio, variantes 

nativizadas e emergentes da língua inglesa no mundo, em especial, aquelas que se 

desenvolveram a partir do processo de colonização britânico. Já em sentido mais específico, 

World Englishes refere-se também às variações formais e funcionais, aos diferentes contextos 

sociolingüísticos, bem como aos vários tipos de aculturação ao redor do mundo.  

Para Bolton (2004, p. 367 apud JENKINS, 2006, p. 159), há três possíveis 

interpretações para o termo World Englishes. A primeira concepção serviria como um “termo 

guarda-chuva” que abrangeria todas as variedades do inglês ao redor do mundo, bem como as 

abordagens utilizadas para descrevê-las e analisá-las. Quanto à segunda interpretação, o termo 

se refere de forma mais limitada aos novos ingleses na África, Ásia e Caribe. Já na terceira 
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interpretação, o termo World Englishes representaria a abordagem pluricêntrica do estudo da 

língua inglesa que está associada à visão de Kachru, que, por sua vez, é também apresentada 

como uma abordagem kachruviana, embora haja um considerável distanciamento entre esta e 

a segunda interpretação.  

Vale ainda destacar que a primeira interpretação pode também ser representada por 

outros termos, tais como World English (no singular), inglês internacional e inglês global, 

enquanto a segunda interpretação é geralmente mais representada por termos como 

nativizado, indigenista, institucionalizado, novos ingleses ou inglês como segunda língua. A 

despeito das variadas interpretações para o termo World Englishes, a inter-relação entre elas é 

sólida e seu campo de estudo está bastante estabelecido ao ponto de não existir mais tanta 

confusão em torno do termo. 

Decerto, o conceito de World Englishes apresentado por Kachru (1985) rejeita o 

estabelecimento de dicotomias entre falantes nativos e não-nativos ao enfatizar a ideia de 

“WE-ness” 2. Esse conceito preconiza a ideia de aproximação e comunhão entre os falantes da 

língua inglesa. Contudo, para Pennycook (2010, p. 204), o termo WE-ness idealiza uma 

identidade monolítica chamada “inglês” e rechaça o caráter multifacetado desse fenômeno 

mundial.  Portanto, de acordo com o autor supracitado, esse conceito se contrapõe à própria 

essência mestiça, híbrida e diversificada do inglês ao redor do mundo. 

Outra crítica sofrida por Kachru (1992 apud EDMUNDO, 2013, p. 58) refere-se à 

classificação sobre a difusão do inglês no mundo por meio de três círculos concêntricos. Para 

ele, o círculo central ou Inner circle abrange a base tradicional da língua inglesa, que 

corresponde aos seguintes países: Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia. O círculo externo ou Outer Circle seria representado por países 

como: Nigéria, África do Sul, Índia, Filipinas, etc., que são exemplos de nações onde ocorreu 

a primeira difusão da língua inglesa e colonização em contextos não-nativos, sendo hoje 

utilizada como segunda língua. Por fim, o círculo em expansão ou Expanding circle refere-se 

aos países que não passaram por processo de colonização inglesa, em que o inglês é usado e 

aprendido como LE; contudo, esse círculo é formado por um número expressivo de países que 

usam o inglês como língua estrangeira ou segunda língua, devido ao processo de globalização. 

As críticas aos círculos concêntricos devem-se ao fato de ele homogeneizar os 

diferentes ingleses em círculos distintos, ignorando mais uma vez o atual caráter híbrido da 

                                                           

2We é o pronome pessoal nós em língua portuguesa e –ness é um sufixo que determina a formação de muitos 
substantivos em língua inglesa. Além disso, WE é acrônimo de World Englishes. 
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língua inglesa. Rajagopalan (2005 apud SIQUEIRA, 2011b),apesar de reconhecer a 

importância dessa tipologia, assinala que a figura dos três círculos concêntricos   

 

[...] lembra uma fruta em corte, onde os países do círculo central ocupam a posição 
de semente, isto é, de fonte original, de onde partem os modelos e as políticas que 
perpassam pela camada interna, o miolo, onde se localizam os países do círculo 
externo, até alcançarem a última camada, a casca, representada pelos países do 
círculo em expansão. (RAJAGOLPALAN, 2005 apud SIQUEIRA, 2011b, p. 338, 
grifo do autor) 

 

Corroborando a crítica aos círculos concêntricos, Siqueira (2011b) também salienta 

que embora essa categorização tenha sido útil para fins de pesquisa e de mapeamento 

geopolítico do inglês no mundo, tornando-se praticamente axiomática nos meios acadêmicos, 

muitos problemas surgem quando contextos mais atuais são analisados. Por exemplo, muitos 

dos países que foram incluídos no círculo em expansão, como Dinamarca, Noruega e os 

Países Baixos, têm um número maior de falantes bilíngues do que alguns países do círculo 

externo, onde o inglês apresenta algum tipo de status oficial, como Gâmbia, Uganda e 

Ruanda.  

De acordo com Canagarajah (2006, p. 198-199), Kachru mapeou a expansão histórica 

e as diferenças funcionais do inglês ao estabelecer círculos distintos. Contudo, as mudanças 

geopolíticas alteraram essa proposta. Por exemplo, enquanto o modelo de WE legitimou as 

variedades do círculo externo em seu contexto nacional, houve também a necessidade dos 

falantes do círculo central de se relacionarem com as variedades do círculo externo na 

comunicação cotidiana devido à flexibilização das fronteiras. Quanto ao círculo em expansão, 

ele se diferenciava do círculo externo por não ter usos locais do inglês ou variedades locais, 

fazendo com que pesquisadores passassem a questionar tais afirmações. O círculo em 

expansão também foi considerado dependente das normas estabelecidas pelo círculo central. 

No entanto, é possível afirmar por meio de pesquisa empírica que falantes multilíngues 

também adotam normas independentes para alcançarem inteligibilidade. Além disso, como o 

número de falantes multilíngues é maior do que o de falantes nativos e o uso do inglês no 

círculo em expansão ultrapassa o uso no círculo central, podemos questionar a propriedade do 

círculo central em relação à língua inglesa, bem como o seu status de norma. 

Decerto, os círculos concêntricos de Kachru encontram-se ultrapassados. Houve um 

aumento de falantes de inglês do círculo em expansão, e, por sua vez, o número de falantes de 

inglês no mundo cresceu. Além disso, torna-se irrelevante caracterizar os círculos somente 

com base nas nacionalidades.  
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De acordo com Graddol (2006), o próprio Kachru já propôs um novo modelo para o 

uso do inglês ao relacionar os círculos à proficiência do falante. Ou seja, os falantes do círculo 

central teriam alta proficiência e os do círculo externo, teriam baixa proficiência. Contudo, ao 

tomarmos como parâmetro a proficiência do falante e não sua nacionalidade, a ênfase muda. 

Nessa perspectiva, as identidades locais e os sotaques tornam-se tão importantes quanto as 

variedades nativizadas quando consideramos a comunicação internacional em inglês. 

Para Crystal (1995, 1996, 1997 apud Siqueira 2011b), o modelo de Kachru pode ser 

utilizado para fins de estimativas sobre o número total de falantes de inglês no mundo. No 

caso da presente pesquisa, os círculos concêntricos serviram simplesmente como modelo 

organizador e classificador dos sotaques, proporcionando, grosso modo, uma maior clareza 

sobre o tipo de inglês que é discutido em determinado momento. Por exemplo, quando 

mencionamos inglês do círculo central , estabelecemos relação direta com o inglês nativo e 

concebido como padrão por muitos. Sabemos que tal classificação pode até soar 

discriminatória; contudo, ela teve basicamente serventia em termos de organização dos 

termos. 

Outra visão sobre a heterogeneidade do inglês contemporâneo é apresentada por 

Crystal (2003, p. 144). Ele denomina as diferentes variedades da língua inglesa no mundo 

atual de “novos ingleses” (new Englishes). A partir de uma visão mais simples e prática, o 

autor compara esses “novos ingleses” aos dialetos existentes em qualquer país falante de 

inglês como primeira língua, sendo sua especificidade o fato de que se encontram em uma 

escala internacional, pertencendo a diversos países ou regiões.3 

No entanto, Pennycook (2010) problematiza a heterogeneidade do inglês no mundo ao 

estabelecer uma analogia entre a expansão do inglês e o hip-hop4. Segundo o autor 

supracitado, as variedades da língua inglesa sempre existiram localmente. Ou seja, o inglês 

concebido hoje como global e híbrido, na verdade, não teria suas origens na expansão da 

língua inglesa pelo mundo. Ele seria, de fato, o resultado de interações linguísticas locais.  

Nesse sentido, Pennycook (2010) ressalta que as narrativas de expansão, transição, 

desenvolvimento e origem precisam ser repensadas em termos de multiplicidade, 

heterogeneidade e simultaneidade. Tal concepção acerca dos ingleses globais redefine o 

                                                           

3Citação original: “These new Englishes are somewhat like the dialects we recognize within our own country, 
except that they are on a international scale, applying to whole countries or regions.” 
4 A alusão feita ao hip-hop é devido ao fato dessa expressão cultural ter facetas múltiplas, porém, sua origem ter 
sempre sido local, assim como uma cultura aborígene. 
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entendimento sobre a cultura global e local, e sobre as formações linguísticas, indo além da 

discussão sobre os modelos monocêntricos e pluricêntricos da língua inglesa. Ele procura 

transcender esses conceitos, focalizando na possibilidade de haver origens múltiplas e locais 

para as diferentes variedades da língua inglesa:  

 

Os ingleses globais não têm um ponto de origem, pois, sua origem, na verdade, é 
múltipla, co-presente e global. Os ingleses globais não se tornaram relevantes, 
porque a língua se espalhou e se adaptou, mas o são, porque compartilham 
diferentes histórias. Assim como o hip-hop, a língua inglesa sempre foi aborígine. 
Tal visão desafia mitos centrais de visões recentes sobre a língua inglesa, sejam elas 
linguístico-imperialistas, world Englishes ou inglês como língua 
franca.(PENNYCOOK, 2010, p. 204, tradução nossa)5 
 
 

Dentre essas inúmeras terminologias, encontramos também o inglês como língua 

internacional (ILI) e o inglês como língua franca (ILF), que, por sua vez, também apresentam 

inúmeras definições. Em linhas gerais, o ILF surgiu como um idioma de contato utilizado por 

pessoas que não compartilham a mesma língua materna. Cabe destacar que uma das 

características de viés tradicional do ILF é a não participação de nativos nas interações 

comunicativas. No entanto, ele também pode ser concebido como uma língua de contato que 

pode referir-se a falantes dos círculos central e externo, quando eles estão engajados em 

comunicação intercultural. (JENKINS, 2006 apud SOUZA; BARCARO et al, 2011, p. 215) 

 O ILF faz parte de um paradigma de inglês global, uma vez que grande parte dos que 

estão inseridos nesse contexto não são nativos; contudo, todas as variedades da língua são 

aceitas ao invés de serem preteridas em relação às variedades concebidas como hegemônicas 

e padrão. Ademais, nenhuma definição para ILF pode ser completa caso não sejam 

consideradas questões relativas à expansão do inglês pelo mundo e como os novos ingleses 

expressam a identidade sociocultural de seus falantes (JENKINS et al, 2011, p. 283-284).  

Já o ILI também pode ser concebido com “um termo guarda-chuva que caracteriza os 

usos do inglês entre dois falantes quaisquer de inglês como segunda língua oriundos ou não 

da mesma cultura, assim como falantes de inglês como segunda língua ou língua nativa.” 

(McKAY; BOKHORST-HENG, 2008, p. 16apud SIQUEIRA, 2011a, p. 94)  

Para Siqueira (2011a, p. 96), o ILI e o ILF também podem ser  

                                                           

5Citação original: “Global Englishes do not have one point but rather multiple, co-present, global origins. Global 
Englishes are not what they are because English has spread and been adapted but because they share different 
histories. Just as hip-hop has always been Aboriginal, so has English. Such a view challenges the central myth of 
many current views on English, whether linguistic imperialism, world Englishes or English as a lingua franca.” 
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[...] correntes tributárias que terminam por confluírem para o mesmo destino. Em 
outras palavras, semelhante ao ILI, a definição “mais ampla” de ILF reconhece o seu 
caráter pluricêntrico, acolhe falantes do círculo central e externo na comunicação 
intercultural, não se rendendo, contudo, à imposição de suas normas nem muito 
menos à sua carga cultural, já que a ideia não é codificar uma variedade de ILF 
única, monolítica (algo certamente impossível em se tratando de língua) ou seguir 
um modelo baseado no falante nativo.  

 

É importante também salientar que o uso do termo “falantes de ILF ou de ILI” não 

objetiva categorizar tais termos como línguas concretas e fechadas em si mesmas, haja vista 

que a fluidez e o hibridismo característicos desses usos da língua inglesa inviabilizam 

qualquer delimitação. 

Diante das diferentes óticas sobre a presença da língua inglesa no mundo, é também 

interessante refletir sobre o ensino de língua inglesa no contexto educacional brasileiro com 

base nas asserções de Faraco (2007, p. 42) acerca do ensino da língua portuguesa. Para o autor 

supracitado, estamos muito atrasados na construção de uma pedagogia de variação linguística, 

uma vez que a escola ainda não está apta a lidar com a diversidade linguística de forma 

adequada.  

Tal inaptidão para lidar com a diversidade linguística pode também ser oriunda de 

fatores que estão enraizados no contexto educacional brasileiro. Como bem ressalta Siqueira 

(2010),  

 
É importante lembrar que a pedagogia mundial de inglês como LE, desde os seus 
primórdios, esteve praticamente calcada em paradigmas importados dos países 
hegemônicos, difundidos em escala global. Essa pedagogia sempre encampou suas 
teorias de aquisição de segunda língua, seus métodos de ensino, modelos 
curriculares, livros didáticos e materiais complementares impregnados de conteúdos 
voltados para a(s) cultura(s) alvo, contando com a aquiescência de muitos 
profissionais que, de alguma maneira, se furtaram (e ainda o fazem) de exercitar sua 
competência intercultural crítica diante de tais discursos. (SIQUEIRA, 2010, p. 235) 
 
 

Corroborando essa questão, Duboc (2019, p.16) destaca que o ranço colonialista do 

inglês e a busca idealizada por parte de muitos brasileiros pelo domínio do idioma, calcado 

em preceitos como precisão, pureza e imitação do falante nativo são fatores relacionados a um 

discurso de fracasso que marca historicamente o ensino de inglês no Brasil.  

Como salientam Lopes e Baumgartner (2019, p. 6), a língua franca não é, nem 

tampouco, deveria estar baseada nas normas linguísticas e socioculturais dos falantes nativos, 

pois, de forma geral, é neutra em relação aos diversos contextos culturais de seus 

interlocutores, cujas identidades não deveriam acomodar as culturas anglo-americana ou 

inglesa. 
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Assim, é fundamental que professor aprenda a desenvolver uma pedagogia que 

objetive práticas que interajam com as diversas nuances da língua inglesa, superando 

“estruturas de pensamento, concepções e práticas que não mais respondem (se é que em 

algum momento responderam) às verdadeiras necessidades dos aprendizes globais de inglês.” 

(SIQUEIRA, 2011a, p. 110) 

 

2.1.1. O lugar do inglês de viés heterogêneo na Educação Básica 

 

De fato, muitos professores ainda desconhecem o ensino de língua/cultura que 

preconiza um olhar que se desvia do formato monolítico de ensino e, por conseguinte, da 

cultura hegemônica que ainda se faz presente nesse contexto. Entretanto, vale ainda ressaltar 

que existem aqueles que conhecem esse viés intercultural de ensino e aprendizagem de língua, 

mas suas fortes crenças na eficácia do ensino de uma língua estandardizada os impedem de 

expandir sua visão.  

No tocante às crenças, faz-se necessário ter cautela quanto aos professores que 

advogam o ensino de viés intercultural enquanto suas práticas são dissonantes ao seu discurso 

(BARCELOS, 2006, p. 29). Essa discrepância entre crenças e ações requer uma constante 

postura reflexiva e honesta de todo professor que se propõe a implementar atividades que 

viabilizem o ensino intercultural. Em outras palavras, para que haja efetividade nessa 

implementação, o professor precisa ser o primeiro a reconhecer a real necessidade e 

aplicabilidade dessa ótica de ensino. Caso contrário, suas crenças continuarão a destoar de 

suas ações. 

O lugar que o inglês de viés heterogêneo ainda precisa ocupar nas salas de aula 

brasileiras depende, sobretudo, da ação de professores que enxerguem o ensino de cultura 

como algo intrínseco, inerente ao sistema linguístico que está ensinando, fazendo bom uso 

dele o tempo inteiro (SIQUEIRA, 2008a, p. 294). Sendo assim, a cultura na aula de inglês 

como língua franca está amalgamada ao ensino da língua, ou seja, ela não somente é 

representada por momentos estanques em que datas e/ou eventos culturais de outros países de 

língua inglesa. 

O inglês de viés heterogêneo, que é representado no presente estudo pelo conceito de 

inglês como língua franca não encapsula a cultura em conceitos estanques e inflexíveis. Isto 

se dá pelo fato de o próprio ILF não ser uma interlíngua fossilizada que é utilizada por 
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falantes que não conseguem seguir o padrão do falante do círculo central, mas, é, na verdade, 

uma forma legítima de língua, resultado do desenvolvimento inevitável da globalização. 

(SEIDLHOFER, 2011, p. 24) 

Ainda segundo Seidlhofer (2011, p. 17), ao compararmos as premissas relacionadas ao 

inglês como língua franca (ILF) e ao inglês como língua estrangeira (ILE), observamos que 

quando o inglês é concebido como língua estrangeira, o foco está muito na origem da língua, 

em quem são seus falantes nativos e quais elementos culturais estão associados a ele. Ou seja, 

tudo em torno da língua torna-se limitado e sob controle. Além disso, os seus aprendizes são 

encorajados a se moldarem em conformidade com o modelo estandardizado tanto em termos 

de fala quanto em de costumes culturais.  

Como já mencionado, aprender uma língua implica também no aprimoramento e 

redefinição do aprendiz e de sua identidade (RAJAGOPALAN, 2014, p. 74). No entanto, a 

partir da visão de ILE, essa redefinição soa mais como uma anulação da identidade desse 

aprendiz. Já no contexto de ILF, os aprendizes estão focados em co-construir formas de 

estabelecerem comunicação, seja em contextos formais tal como um encontro de negócios, 

um em contextos informais como um encontro entre amigos. Assim, podemos sintetizar as 

diferenças entre ILE e ILF por meio do quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Inglês como Língua Estrangeira / Inglês como Língua Franca 

 ILE ILF 

Normas da língua / 
cultura 

Pre-existente Negociada 

Objetivos Integração / 
Comunidade voltada 

à fala nativa 

Inteligibilidade / 
Comunicação por 
meio de fala não-

nativa e/ou interação 
entre nativos e não-

nativos. 

Processo de ensino-
aprendizagem 

Imitação / Adoção Concordância 
(consenso) / 
adaptação 

Fonte: Seidlhofer (2011, p. 18). 
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Cabe destacar que o quadro previamente apresentado simplifica bastante a distinção 

entre ILE e ILF. De acordo com Seidlhofer (2011, p. 18), seu propósito seria o de apresentar 

as principais diferenças de forma mais clara com vistas a torná-las objetos de reflexão, não 

seria o de estabelecer ambas as vertentes como totalmente antagônicas.  

Para El Kadri (2010, p. 65), conceber o inglês como língua franca e não como língua 

estrangeira também traz implicações educacionais devido à descentralização do modelo do 

falante nativo. Sendo assim, podemos ainda afirmar que as implicações de se conceber o 

inglês como língua franca (ou não) decorrem, sobretudo, do papel que a norma do falante 

nativo exerce. A perspectiva de inglês como língua estrangeira caracteriza o aprendiz como 

um “nativo imperfeito” (embora este fato não seja consenso na Linguística Aplicada). Já a 

visão de língua franca transcende a identificação marcada pelo território geográfico ou 

linguístico.  

 

2.1.2. O inglês como língua franca: conceitos e premissas 

 

De acordo com Duboc (2019, p. 11-12), os estudos sobre ILF datam da década de 

1980 com trabalhos de pesquisadores como Jenkins e Seidlhofer, que passaram a questionar a 

real utilidade do modelo do falante nativo em face da ruptura com a norma dos usos do inglês 

em contextos multilíngues. Nesse momento, a preocupação estava no desejo de documentar 

os usos internacionais do inglês por meio da identificação de suas características tipicamente 

usadas em seu status de língua franca, ou seja, ainda como língua de contato. A primeira fase 

de estudos em ILF teve limitações por ter se concentrado muito na identificação de um 

suposto corpus internacional e de reconhecimento de aspectos linguísticos relacionados à 

pronúncia, léxico e gramática, objetivando identificar quais elementos não afetavam a 

comunicação entre falantes de diferentes repertórios linguístico-culturais. Já ao final dos anos 

2000, foi inaugurada a segunda fase de estudos sobre ILF em que se distanciam das pesquisas 

sobre World Englishesao darem mais ênfase à fluidez e variabilidade do inglês usado em 

diferentes comunidades de prática, com vistas a não caracterização do ILF como mais uma 

variação. Por fim, Jenkins (2015) advoga em favor de uma terceira fase de estudos que 

conceberia o ILF como prática multilíngue. Por sua vez, para Duboc (2019, p. 12) essa fase 

pode ser interpretada como manobra discursiva, pois demonstra uma tentativa de atualização 

diante das recentes teorizações sobre linguagem, mobilidade e translinguismo. 
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A partir de uma definição simplista, o termo língua franca é geralmente relacionado à 

qualquer língua que sirva de meio de comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades, 

tornando-se, assim, uma segunda língua para quem a utiliza (SAMARIN, 1987, p. 371 apud 

SEIDLHOFER, 2011, p. 7).  

A despeito da definição simplista poder ser aplicada às línguas locais/regionais francas 

ao redor do mundo, ela não se aplica ao fenômeno do inglês como língua franca. Outra 

característica apresentada pelo termo língua franca, que também é compartilhada por algumas 

definições de ILF é a ausência de falantes nativos nas interlocuções (FIRTH, 1996, p. 240; 

HOUSE, 1999, p. 74 apud SEIDLHOFER, 2011, p. 7) 

Portanto, cabe lembrar que devido a sua expansão, o ILF não deve ser mais definido 

em conformidade com as línguas francas históricas, que, por sua vez, não apresentam falantes 

nativos. Nessa perspectiva, o ILF inclui falantes nativos dos círculos central e externo nas 

interlocuções. Contudo, o inglês falado por esses nativos não representa um modelo 

linguístico para o ILF. Na verdade, os falantes nativos acabam tendo de se adaptar ao contexto 

de ILF da mesma forma que os falantes não-nativos se adaptam quando interagem com 

falantes do círculo em expansão. (DEWEY; JENKINS 2010, p. 72) 

Ancorado na mesma visão, Siqueira (2011a, p. 100) acrescenta que  

Qualquer língua opera, essencialmente, em um contexto social que, por sua vez, 
sofre influência direta da cultura em que está inserida. No caso de uma língua franca 
com as características atuais do inglês, o diálogo entre culturas se faz cada vez mais 
premente, uma vez que, além dos falantes não-nativos, são também incluídos 
interlocutores dos círculos central e externo [...] (SIQUEIRA, 2011a, p. 100) 

 

De acordo com Cogo (2015, p. 2), independentemente da inclusão ou exclusão de 

falantes nativos das interlocuções, conceituações do ILF também focalizam noções de 

variedade, comunidade e língua. No entanto, o ILF é um fenômeno flexível e co-construído, 

cuja fluidez e variabilidade intrínseca desafiam as noções tradicionais de “comunidade” e 

“variedade”.  

Segundo Seidlhofer (2011, p. 77), o ILF deveria ser definido com base na 

funcionalidade e não com base na formalidade, visto que não se trata de uma variedade, mas 

sim, uma forma variável de usá-lo. Corroborando esse pensamento, Gimenez; El Kadriet al 

(2015, p. 595) salientam que a variabilidade do ILF é definida pelas diversas interações e 

diferentes usos da língua que podem ocorrer em inúmeras situações comunicativas. 
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Para Siqueira (2013, p. 9), o cenário atual implica a necessidade de um novo olhar 

sobre as novas formas de inglês no século XXI, haja vista que seu status de língua mundial, 

internacional e, acima de tudo, franca, precisa ser reconfigurado em diversos contextos, 

sobretudo o local. Ainda segundo o referido autor, tais premissas geram consequências 

positivas para o ensino-aprendizagem de língua inglesa, visto que viabilizam o diálogo 

intercultural diário no contexto escolar. 

Além disso, o ILF passou a apontar para novas características necessárias para a 

comunicação. Sendo uma língua de facetas plurais, não podemos pensar que existe somente 

uma variedade do inglês, mas sim, várias baseadas em cada local onde o inglês é falado. 

Nesse sentido, a concepção de língua inglesa como patrimônio de todos precisa ser trabalhada 

em sala de aula, assim como na sociedade, para que se possa acabar com o mito do anglicismo 

e da supervalorização do modelo do falante nativo norte-americano ou britânico. 

Consequentemente, a formação de professores críticos aptos a lidar tanto com suas 

identidades quanto com as de seus alunos em sala de aula é fundamental para que o ensino 

seja mais significativo. Não podemos deixar de considerar como as crenças de alunos e 

professores emergem no contexto escolar. Por exemplo, a ideia de um inglês monolítico, de 

que o falante nativo do círculo central é o dono da língua são temas que precisam ser 

discutidos em sala de aula. (KALVA; FERREIRA, 2011, p. 168, 169) 

Portanto, ao assumirmos uma perspectiva de ILF no contexto escolar, precisamos 

entender que estar em conformidade com os padrões de fala do modelo nativo não é mais 

relevante para o contexto atual, visto que grande parte dos falantes de inglês no mundo não 

são nativos, mas conseguem usar a língua de forma efetiva conforme o propósito  de 

comunicação estabelecido. Além disso, a língua, mesmo que aprendida dentro de padrões 

concebidos como não convencionais ou estandardizados, pode servir para fins de 

comunicação.  

Sendo assim, professores precisam estabelecer objetivos realísticos que, por sua vez, 

reflitam um processo de ensino mais atingível e que corresponda mais às demandas da 

maioria dos falantes de língua inglesa. Nessa ótica, os alunos não aprendem uma língua, mas 

aprendem acomo lidar com ela por meio de estratégias de negociação e co-construção de 

repertórios. No final, o quanto se aprende de uma língua torna-se irrelevante, o que importa é 

se o que foi aprendido, seja pouco ou muito, é utilizado e se recursos linguísticos são 

desenvolvidos. Por conseguinte, a língua com a qual o aprendiz interage, torna-se condizente 

com sua realidade, viabilizando um processo de ensino mais eficaz. (SEIDLHOFER, 2011, p. 

197-198) 
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2.1.3. Os ingleses em sala de aula: a apresentação de novos mundos 

 

A existência de um inglês multifacetado ao redor do mundo demanda uma re-

orientação de seu ensino; contudo, esse processo de aceitação e de implementação da 

heterogeneidade do inglês no contexto escolar ainda não é muito evidente. Segundo Seidlhfer 

(2015), o ensino de inglês ao redor do mundo ainda é fortemente norteado por modelos 

nativizados. 

Assim, o ensino de ILF precisa ser conduzido de forma gradual para despertar no 

educando o interesse pela heterogeneidade da língua inglesa. Nesse sentido, imposições não 

fariam efeito positivo, visto que grande parte dos alunos participantes desta pesquisa foram 

majoritariamente familiarizados com modelos de inglês do círculo central desde o Ensino 

Fundamental. Para esses alunos,o “ensino de ILF” precisa ser concebido, a princípio, a partir 

da apresentação da faceta híbrida do inglês no processo de interação com a língua. 

Em outras palavras, para que as premissas do ILF norteiem as aulas e, por 

conseguinte, despertem uma postura crítica nos alunos acerca da ênfase aos modelos 

hegemônicos no contexto escolar, faz-se necessário, que esses alunos sejam, primeiramente, 

apresentados a esses novos mundos da língua inglesa para que futuramente a entendam sob a 

perspectiva da pluralidade.  

Nesse contexto específico, o ato formal e formalista de ensinar poderia ser substituído 

pelo ato de apresentar a língua, levando, assim, tanto alunos quanto professores a  

 

[...] engajar-se criticamente com a imposição de modos específicos de saber que 
tentam regular o aceitável ou desejável em diferentes contextos. Uma vez que se 
engajem com a produtividade que existe em desafiar as vozes construídas em 
(des)identificações culturais e representações, ao invés de sofrer da necessidade de 
estabelecer uma voz dominante [...]. (JORDÃO, 2011, p. 235) 

 

Como frisa Sifakis (2015, p. 107, 112, 113) ensinar ILF é inviável devido a sua 

inerente fluidez. Em outras palavras, não há livros didáticos, de gramática ou dicionários que 

ensinem formalmente o ILF. Dessa forma, faz-se necessário viabilizar no contexto escolar a 

conscientização acerca de sua existência. No entanto, tal conscientização não se baseia 

meramente em sua apresentação. Na verdade, a partir dessa conscientização, práticas 

pedagógicas que gerem reflexão e possíveis mudanças precisam ser preconizadas. Por 

conseguinte, os professores, nessa perspectiva, são convidados a compreender o uso global da 
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língua inglesa, a refletir criticamente sobre suas próprias práticas e convicções, bem como a 

explorar o seu contexto de ensino e as práticas de uso de inglês de seus alunos dentro e fora 

do contexto escolar. 

Alinhados nessa ótica crítica de ensino de inglês, Siqueira e Anjos (2012 p. 132) 

ressaltam que o ensino e aprendizagem de inglês nas escolas públicas, que é também a seara 

focalizada no presente estudo, precisam adequar-se à nova realidade a despeito das 

dificuldades constantemente enfrentadas por esses contextos educacionais. Eles ainda 

acrescentam que as instituições de ensino e seus professores precisam compreender esse 

mundo permeado pela inter-relação entre culturas, bem como o contexto social, político e 

econômico em que vivemos para que o ensino de língua inglesa se torne mais inclusivo. 

Dessa forma, a apresentação e (re)construção desse mundo real no contexto escolar 

por meio de práticas pedagógicas de viés intercultural fomenta o desenvolvimento do 

pensamento crítico-reflexivo de alunos que até então foram expostos a um conceito 

monolítico de língua inglesa. 

 

2.2. A cultura na aula de língua inglesa 

 

Debater o conceito de cultura é imprescindível para uma melhor compreensão da 

definição de interculturalidade. No entanto, definir cultura é uma tarefa complexa, uma vez 

que de acordo com a área do conhecimento, existe uma extensa pluralidade em termos de 

conceituação. Tal fato se dá devido aos inúmeros atos, objetos, costumes e ações que 

compõem os significados dessa palavra(ROSA, 2016, p. 52). 

Segundo Laraia (1986, p. 30), a primeira definição de cultura formulada do ponto de 

vista antropológico foi apresentada por Edward Tylor. Em seu livro intitulado Primitive 

Culture de 1871, Tylor assinalou que a cultura pode ser um objeto de estudo sistemático, pois 

trata-se de um fenômeno natural que apresenta causas e regularidades, permitindo, assim, um 

estudo objetivo e uma análise que proporcionam a formulação de leis sobre o processo 

cultural e a evolução.  

No desenvolvimento do conceito de cultura, também podemos assinalar que a década 

de 60 do século XIX apresentou vários trabalhos sob o prisma de Tylor. Por exemplo, estudos 

como o de Maine procuraram analisar o desenvolvimento das instituições jurídicas; o mesmo 

ocorreu com Bachofen, que desenvolveu a ideia da promiscuidade primitiva e, por 

conseguinte, da instituição do matriarcado. Nestes estudos prevalecia a ideia de que a cultura 
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se desenvolvia de maneira uniforme. Assim, era esperado que cada sociedade percorresse o 

mesmo caminho das sociedades concebidas como mais avançadas, estabelecendo dessa 

forma, uma escala evolutiva discriminatória por meio de uma classificação hierárquica, com 

nítida vantagem para as culturas européias. (LARAIA, 1986 p. 33-34) 

Dentre outros estudiosos, Laraia (1986, p. 48) também destaca a contribuição do 

antropólogo Alfred Kroeber no processo de desenvolvimento do conceito de cultura. Kroeber 

aponta que a cultura é mais do que uma herança genética. Ela determina o comportamento do 

homem, bem como justifica suas ações. Portanto, o homem age de acordo com seus padrões 

culturais. Além disso, a cultura torna-se um meio de adaptação aos diferentes meios 

ecológicos – fato que faz com que o homem rompa a barreira das diferenças ambientais e 

transforme toda terra em seu habitat. A aquisição da cultura faz também com que o homem 

dependa mais do aprendizado do que de atitudes determinadas geneticamente. Além disso, a 

cultura também pode ser concebida como processo acumulativo, resultante de todas as 

experiências históricas de gerações anteriores – este processo pode limitar ou estimular a ação 

criativa de cada indivíduo. 

Nesse sentido, o conceito de interculturalidade encontra-se em um contexto em que as 

identidades relacionam-se com a pluralidade por meio das quais os indivíduos se constroem 

como um grande caleidoscópio de múltiplas apostas. Esta multiplicidade de identidades faz 

com que os sujeitos e suas relações gerem questionamentos em torno das possibilidades de 

inter-relações em condição de equidade entre todos e do papel da educação e da escola como 

instituição nesse processo. A interculturalidade, portanto, preconiza a reconstrução de 

sociedades fragmentadas, desiguais e com profundos abismos sociais. (GUZMÁN, 2015, p. 

226) 

Ainda no tocante à compreensão do conceito de interculturalidade, Walsh (2009) 

também destaca que desde os anos 1990, a América Latina tem dado uma atenção maior à 

diversidade étnico-cultural, que parte de uma necessidade cada vez maior de promover 

relações positivas entre diferentes grupos culturais, de confrontar a discriminação, o racismo e 

a exclusão, de formar cidadãos conscientes das diferenças e capazes de trabalhar 

conjuntamente no desenvolvimento do país e na construção de uma sociedade justa, 

equitativa, igualitária e plural. Para a referida autora, a interculturalidade pode ser sintetizada 

a partir de três perspectivas, a saber, a perspectiva relacional, a funcional e a crítica. 

Na perspectiva relacional, a relação entre culturas é geralmente concebida de forma 

mais superficial. De modo geral, essa perspectiva encara a interculturalidade como algo que 
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sempre existiu na América Latina, visto que sempre existiu o contato entre diferentes povos e 

culturas. Sendo assim, essa visão de interculturalidade oculta ou minimiza os conflitos e 

contextos de poder, dominação e colonialidade, limitando a interculturaliadade ao mero 

contato e relação entre povos.  

Quanto à perspectiva funcional, Walsh (2009) frisa que ela se enraíza no 

reconhecimento da diversidade e diferenças culturais. Dessa forma, ela procura promover o 

diálogo, a convivência e a tolerância. Por outro lado, ela se torna funcional para o sistema 

vigente, pois não se preocupa com as causas das desigualdades sociais e culturais, se 

conformando com o panorama de desigualdade apresentado. 

 Já na perspectiva crítica, a questão da diversidade ou diferença em si não serve como 

base para o exercício da interculturalidade, posto que o foco está na questão estrutural – 

colonial – racial. Ou seja, reconhece-se que a diferença se constrói dentro de uma estrutura e 

matriz colonial de poder hierárquico, com brancos no topo e os povos indígenas e 

afrodescentes nas escalas inferiores. Nesse sentido, a interculturalidade pode ser concebida 

como um processo e um projeto que preconiza a transformação das estruturas, instituições e 

relações sociais. Esse tipo de interculturalidade está em processo de construção. Desse modo, 

ela pode ser entendida como uma estratégia, um processo permanente de relação e 

negociação, em condições de respeito, legitimidade, simetria, equidade e igualdade. Além 

disso, interculturalidade crítica precisa ser concebida principalmente como um projeto 

político, social e epistêmico de saberes e conhecimentos, que enfatiza a necessidade de 

mudança não somente das relações, mas também as estruturas, condições e dispositivos de 

poder que sustentam a desigualdade e discriminação. 

Portanto, nessa perspectiva, o objetivo não é somente reconhecer, tolerar ou incorporar 

o diferente dentro de uma matriz ou de estruturas estabelecidas. Na verdade, seu propósito é 

implodir as estruturas coloniais de poder, re-conceituar e re-fundar estruturas sociais, 

epistêmicas e existenciais que colocam em cena e em relação equitativa ideias, práticas e 

modos culturais diversos de pensar, atuar e viver. Assim, a interculturalidade é concebida 

como proposta de sociedade, como projeto político, social, epistêmico e ético com vistas à 

transformação estrutural e sócio-histórica. 

Ramos; Nogueira et al (2020, p. 8) sintetizam essa proposta ao salientarem que a 

interculturalidade crítica é um instrumento essencial e estratégico para a educação. Ela pode 

possibilitar que o espaço acadêmico promova ações construtivas que visam ao 

reconhecimento e respeito às diversidades culturais existentes. Além disso, o intercultural 
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viabiliza a igualdade de oportunidades ao reconhecer os conhecimentos e os saberes de cada 

cultura, assim como promove o enriquecimento das diferenças culturais coletivamente. Ou 

seja, é um projeto em que todas as culturas podem e devem ser reconhecidas em suas 

especificidades. 

Com base nesse viés crítico, o ensino intercultural no contexto escolar cumpre o seu 

papel político de desvelar e combater desigualdades de toda sorte, promovendo a formação de 

cidadãos críticos e transformadores. Assim, independentemente das delimitações 

apresentadas, no contexto escolar, o termo cultura deve estar, sobretudo, inter-relacionado ao 

sistema social que permeia as relações entre indivíduos.  

Como assinala Williams (1992apud ROSA, 2016, p. 52), a cultura não é algo isolado; 

onde estão as pessoas, lá está a cultura. Ou seja, a cultura está ligada a um sistema social em 

constante movimento. Ainda segundo o autor supracitado, a cultura não precisa ser preservada 

com o fim de não se acabar. De fato, ela não se acaba, pois a cultura se encontra em constante 

processo de produção. 

Por exemplo, por meio das respostas dos alunos participantes deste estudo, inúmeras 

definições do termo cultura foram compartilhadas em um questionário inicial (v. Apêndice2). 

Foi interessante observar que a definição de cultura de um dos alunos do 1° ano do Ensino 

Médio apresentou uma visão ampla do tema ao não apresentar as delimitações, que, por 

muitas vezes, engessam o termo. De acordo com esse aluno, “cultura é tudo que está ao nosso 

redor, principalmente, na história do nosso país, nas músicas, folclore, livros, etc.” Entretanto, 

cabe também salientar que assim como os demais alunos pesquisados, ele associou o termo 

cultura às artes, ao folclore e à música. Tal relação, apesar de recorrente e limitada, não é 

incorreta.  

A discussão em torno da definição do termo cultura em sala de aula proposta do 

presente estudo, conforme já apontado, visa, sobretudo, ao aprofundamento da visão dos 

alunos por meio da reflexão e discussão sobre o tema. Ou seja, encontrar uma definição 

concreta nunca foi um objetivo estabelecido. O alvo, na verdade, foi a ampliação e 

ressignificação e reflexão sobre o termo.  

Como bem ressalta Meotti (2018, p. 289), a relação entre cultura e as questões de 

conhecimento, poder, política e linguagem são geralmente omitidas no contexto escolar, 

dando, assim, à cultura um tratamento raso e secundário. Desse modo, as discussões em torno 

dessa inter-relação precisam estar em sala de aula de forma crítica, e não somente, a partir de 
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uma perspectiva turística ou pacificadora com base somente na tolerância e respeito às 

diferenças. Decerto, tais perspectivas muitas vezes tornam-se incipientes por não viabilizarem 

a criticidade e a reflexão. Para Walsh (2009 apud Meotti, 2018, p. 289), ao evocarmos a 

igualdade, as diferenças são silenciadas, ou seja, uma postura de tolerância pode ocultar e 

minimizar os conflitos decorrentes dos contextos de poder, dominação e colonialidade. 

Assim, com base nessa discussão inicial, que foi gerada em um momento de reflexão 

sobre o termo cultura na aula de inglês, observamos que a presença da cultura precisa ser 

concebida como parte integrante de todo processo de ensino e aprendizagem de uma língua. 

Assim como a cultura é tudo que está ao nosso redor, ela é também tudo que nos faz interagir 

com e por meio da língua que estudamos.  

Deve-se também salientar que ao analisarmos a presença da cultura no ensino, 

precisamos estreitar os laços entre ela e os aspectos linguísticos, abrindo, assim, um portal que 

pode nos levar a inúmeras experiências com o ensino e aprendizagem dessa língua. Como 

aponta Brown (2000, p. 177), “uma língua é parte de uma cultura e uma cultura é parte de 

uma língua.”6 Como bem destaca Siqueira (2008b), 

 

Ensinar língua como cultura não se trata apenas de trazer elementos isolados de uma 
determinada cultura para serem incorporados a um conteúdo linguístico. Ensinar 
língua como cultura significa levar em consideração a simbiose que existe entre os 
dois elementos e criar condições para que se estabeleça na sala de aula, 
principalmente através de materiais culturalmente sensíveis, oriundos das mais 
diversas fontes, inclusive da cultura materna, o que Kramsch (1993) chama de 
“círculo de interculturalidade”, levando o aprendiz a compreender a língua como 
fenômeno cultural, e não apenas como um pacote de regras gramaticais e funções 
comunicativas a serem memorizadas e replicadas. (SIQUEIRA, 2008b, p. 185) 

 

Dessa forma, língua e cultura não podem ser abordados como blocos que se encaixam 

somente em situações específicas. Ou seja, no processo de ensino e aprendizagem de uma 

língua, o professor precisa levar em consideração tanto o conteúdo linguístico quanto o lugar 

ocupado pela cultura, pois qualquer língua natural opera, essencialmente, em um contexto 

social, que sofre influência direta da cultura na qual está inserida. (SIQUEIRA, 2008a, p. 100) 

É interessante também destacar que Kramsch em um artigo de 2013, intitulado Culture 

in foreign language teaching (Cultura no ensino de língua estrangeira), assinala que os 

currículos escolares analisados por ela apresentaram de forma distinta dois tipos de cultura, a 

                                                           

6Citação original: “A language is part of a culture, and a culture is part of a language.”  
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saber, a cultura com “C” maiúsculo e a com “c” minúsculo. A cultura com “C” maiúsculo 

refere-se ao ensino de literatura e das artes em geral. Já a com “c” minúsculo refere-se à vida 

cotidiana, ao estilo de vida específico de falantes da língua. Ainda segundo a autora, essa 

diferenciação entre dois tipos de cultura é algo nocivo, pois pode gerar posturas 

preconceituosas no que tange à importância dos contextos sociais no processo de ensino e 

aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Segundo Kramsch (2013, p. 65), a cultura com “C” maiúsculo é um produto de um 

letramento canônico, impresso, que pode ser comparado ao conhecimento geral da literatura e 

das artes, que, por sua vez, é a marca de uma classe média culta. Além disso, ela foi 

promovida pelos estados e suas instituições, tais como a escola e a universidade como 

patrimônio nacional por ter sido um instrumento para a construção do estado-nação no século 

XIX. Todavia, com o advento do ensino comunicativo de línguas, o conceito humanístico de 

cultura deu lugar a uma versão mais pragmática, que preconiza a cultura como forma de vida.  

Ou seja, em lados antagônicos, temos uma visão de cultura que preconiza os saberes 

canônicos, que geralmente estão mais ao alcance das pessoas de maior poder aquisitivo, e do 

outro, temos uma visão de cultura que leva em conta os contextos sociais, e, por conseguinte, 

pode alcançar todas as classes econômicas, inclusive as menos privilegiadas. Além disso, a 

cultura com “c”minúsculo é a visão que mais se aproxima da conceituação do termo cultura 

apresentada previamente por um dos alunos participantes desta pesquisa, visto que ela está 

atrelada à vida cotidiana, apresentando assim, um sentido mais amplo do termo. 

De acordo com Kreutz (1999, p. 82), a cultura está vinculada à vida social. Por 

exemplo, movimentos sociais, conflitos, instituições, espaços sociais, a linguagem e a visão 

de mundo dos indivíduos são expressões culturais. Mesmo as que são marginalizadas e 

excluídas constituem fontes de sentido e de construção do real. 

A cultura que precisa ser enfocada em sala de aula é aquela que faz parte da maioria 

dos contextos de comunicação, que, por sua vez, nunca acontece de forma descontextualizada. 

Nesse sentido, o aprendizado de uma língua estrangeira não pode estar dissociado de um 

aprendizado cultural (MEDEIROS et al, 2013, p. 26). 

Ao aprendermos uma língua, precisamos reconhecer a necessidade de desenvolver 

uma habilidade intercultural, objetivando compreender criticamente a cultura estrangeira 

partindo de nossa própria cultura (perspectiva interna), e também a partir de uma perspectiva 
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externa, em que a visão do “outro” serve de base para a busca de outras compreensões 

(FIGUEREDO, 2007, p. 5 apud MEDEIROS et al, 2013, p.27) 

Outro ponto relacionado ao ensino de língua/cultura que precisa ser salientado diz 

respeito à sensibilização para as questões sociais, que são consideradas, muitas vezes, temas 

tabus em sala de aula. Como ressalta Kawachi (2015, p. 55), o ensino com premissas 

interculturais atua no fortalecimento da criticidade dos alunos, sensibilizando-os quanto aos 

problemas sociais como: violência, racismo, homofobia, intolerância de gênero, de religião, 

etc.  

 

2.2.1. A importância da interculturalidade na Educação Básica: alguns conceitos e premissas 

 

Segundo Candau (2012, p. 242), a educação intercultural tem tido nos últimos anos um 

amplo desenvolvimento na América Latina, tanto nos movimentos sociais quanto nas políticas 

públicas e na produção acadêmica. Na verdade, para Lopez-Hurtado Quiroz (2007, p. 21-22 

apud CANDAU, 2012, p. 242), desde que o termo educação intercultural foi acunhado, a 

aceitação da noção transcendeu os programas e projetos referentes aos indígenas e nos dias 

atuais, um número importante de países compreendem que a educação intercultural é uma 

possibilidade de transformar tanto a sociedade em seu conjunto como também os sistemas 

educativos nacionais. Assim, a interculturalidade promove a abertura diante das diferenças 

étnicas, culturais e linguísticas, a aceitação da diversidade, respeito mútuo, busca de consenso, 

tendo em contrapartida, o reconhecimento e aceitação do dissenso. 

A partir de um viés crítico, a interculturalidade questiona as diferenças e 

desigualdades construídas ao longo da História entre diferentes grupos socioculturais, étnico-

raciais, de gênero, orientação sexual, etc. A interculturalidade aponta para a construção de 

sociedades que concebam as diferenças como constitutivas da democracia e que construam 

relações novas com base na igualdade entre os diferentes grupos socioculturais, viabilizando, 

assim, o empoderamento daqueles que foram historicamente inferiorizados.  

Portanto, como educadores, somos desafiados a promover a desconstrução e 

desnaturalização de preconceitos que impregnam, muitas vezes, de forma difusa, fluida e 

sutil, as relações sociais e educacionais que fazem parte do contexto em que vivemos. Além 

disso, os processos de construção das identidades culturais pessoais e coletivas precisam ser 

resgatados. Faz-se necessário para isso que se opere com um conceito dinâmico e histórico de 
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cultura, que seja capaz de integrar as raízes históricas e as novas configurações, evitando-se, 

assim, a ideia de cultura pura, autêntica e genuína. (CANDAU, 2012, p. 246-247) 

Para Byram (2008, p. 186-188), a educação intercultural quando voltada à cidadania 

segue algumas premissas: a experiência intercultural ocorre quando pessoas de diferentes 

grupos sociais, crenças e comportamentos interagem. Essa interação ocorre devido à própria 

natureza social de cada ser humano. De modo geral, os indivíduos adquirem valores, crenças e 

comportamentos por meio da socialização das linguagens e realidades dos grupos sociais que 

os rodeiam. A experiência intercultultural também acontece quando pessoas de diferentes 

grupos enfrentam um choque de valores, crenças e comportamentos. Dessa forma, ser 

intercultural implica na análise e reflexão sobre a própria experiência intercultural. O 

indivíduo torna-se intercultural somente quando a experiência intercultural é foco de sua 

atenção, análise e reflexão. Aqueles que não conseguem entender ou simplesmente se 

recusam a vivenciar esse encontro com o outro indivíduo que possui valores, crenças e 

comportamentos diferentes dos deles, não são criticamente interculturais. Tais indivíduos 

defendem seus valores, crenças e comportamentos, mas rejeitam e criticam aquilo que lhe 

parece diferente. No entanto, o indivíduo criticamente intercultural consegue refletir sobre os 

pontos em comum e divergentes em relação ao outro, tendo sempre como base o respeito ao 

ser humano. A experiência intercultural crítica e cidadã também acontece quando pessoas de 

diferentes grupos sociais interagem por meio de atividades sociais e políticas fundamentadas 

em valores e práticas democráticas. Quando o contexto da experiência intercultural é 

democrático, ele apresenta uma natureza que julga os valores, crenças e comportamentos que 

estão em consonância com princípios democráticos. Além disso, a experiência intercultural 

cidadã democrática pode ocorrer em diversos lugares e ocasiões, fazendo com que as pessoas 

reflitam e ajam conjuntamente. O papel da educação é o de despertar nas pessoas essas 

características e levá-las a desenvolver tais habilidades. 

Ainda segundo Byram (2008, p. 186-188), os indivíduos tendem a se sentirem seguros 

em seus grupos e a se protegerem. No entanto, o papel da educação é prepará-los a resistirem 

a essa acomodação. Portanto, a educação intercultural cidadã facilita e gera deliberadamente 

experiências políticas na medida em que os indivíduos trabalham com pessoas de outros 

grupos com vistas a alcançarem um objetivo comum. Devido a esse foco, a educação 

intercultural cidadã espera promover mudança no indivíduo, bem como promover 

aprendizado. Essa mudança é psicológica e comportamental, incluindo a mudança na auto-

percepção e compreensão dos relacionamentos com indivíduos de outros grupos sociais. 
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Assim, a educação intercultural cidadã tem como objetivo transcender as fronteiras da 

sociedade, assim como, viabilizar a cooperação e a busca de propósitos em comum. 

No tocante ao ensino de língua inglesa, a interculturalidade se faz presente na medida 

em que a língua/cultura à luz da criticidade desvelam um idioma que não é regido pela 

uniformidade e padronização. Na verdade, a língua inglesa no mundo vem adquirindo 

destaque em tempos de globalização em relação aos outros idiomas: 

 

A língua se tornou uma espécie de ‘língua mundi’ ou a que prefiro chamar de 
‘World English’ (cf. Rajagopalan, 2004, 2005, 2006) é uma ‘novi-língua’ em plena 
acepção desse termo popularizado por George Orwell. Ela já escapou das mãos dos 
ingleses, dos norte-americanos, dos australianos, dos novo-zelandeses, enfim de 
todos aqueles que até bem pouco tempo atrás eram tidos como proprietários do 
idioma. (RAJAGOPALAN, 2014, p, 76) 

 

 Para Canagarajah (2005b, 2005c apud MATTOS, 2015, p. 215), na nova ordem 

globalizada, nenhuma comunidade está isolada o tempo todo, as culturas estão em constante 

movimento, se transformando de formas difusas, híbridas e desterritorializadas. A partir desse 

imbricamento, as culturas se contaminam, criando um cenário híbrido que faz gerar a 

necessidade de novas competências tanto para a comunicação quanto para o letramento. O 

letramento quando voltado para o ensino de uma única língua, que, caso seria o inglês, tendo 

como único modelo de fala desse idioma o inglês norte-americano padrão, tende a não 

preparar nossos alunos para as necessidades atuais do mundo globalizado, que seriam dispor 

de discursos híbridos e diferentes estratégias. Portanto, os professores de língua estrangeira, 

principalmente os de língua inglesa, que é a língua dominante da globalização, precisam estar 

atentos a essas mudanças, que são resumidas da seguinte forma por Canagarajah (2005b apud 

MATTOS, 2015, p. 216): 

 

Quadro 2 – Mudanças na prática pedagógica  

 

De: 

 

Para: 

 “Língua alvo”. 

 Texto e língua como homogêneos. 

 Juntar-se a uma comunidade. 

 Foco em regras e convenções. 

 Correção. 

 Repertório 

 Texto e língua como híbridos. 

 Mover-se entre comunidades. 

 Foco em estratégias 

 Negociação. 
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 Língua e discurso como estáticos. 

 Língua vinculada a um contexto. 

 Comando de regras gramaticais. 

 Texto e língua como transparentes e 

instrumentais. 

 A língua materna e cultura dos 

estudantes são encaradas como 

problema. 

 Língua e discurso como mutantes. 

 Língua como transformadora de 

contextos. 

 Consciência metalinguística. 

 Texto e língua como representações. 

 A língua materna e a cultura dos 

alunos são encaradas como recurso. 

Fonte: Canagarajah (2005b apud MATTOS, 2015, p. 216) 

 

É interessante observar que o quadro acima sugere uma transformação pedagógica 

radical, apresentando, em linhas gerais, aquilo que seria a transição de um ensino de base 

ideológica monolítica e tradicional para um de base pluricêntrica e crítica. Decerto, essa 

transição e mudança precisam ocorrer nos espaços que ainda apresentam uma visão 

essencialmente acrítica de ensino. Contudo, precisamos também salientar que essa mudança 

raramente ocorre de maneira abrupta e radical. A cada aula, essa mudança precisa ser 

implementada e enfatizada. 

 Como afirma Duboc (2014) metaforicamente, dentro desse sistema educacional rígido 

e homogêneo, precisamos utilizar as brechas, que corresponderiam a uma mudança nesse 

cenário, pois ela constitui uma interrupção e a possibilidade iminente de transformação. Ou 

seja, essa mudança não ocorre com a derrubada repentina de uma parede, ela precisa ser 

trabalhada como objeto de reflexão e de ação. 

De acordo com Siqueira (2011a, p. 90), ensinar essa língua híbrida e franca, que é o 

inglês, demanda uma visita diária a novas fronteiras, que, por sua vez, geram novas 

prioridades, dentre as quais estão pedagogias mais adequadas para tal realidade. Estabelece-se 

como desafio o ensino de língua que ressignifique a própria língua inglesa no contexto 

escolar, que outrora era demasiadamente representada por modelos hegemônicos, mas, 

atualmente, precisa ser também representada por seu caráter híbrido e multifacetado.  

Precisamos salientar que o enfoque no ensino de língua inglesa com base nas 

premissas do inglês como língua franca (ILF) não objetiva rechaçar a importância dos 

modelos hegemônicos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas, nem muito menos, 

estabelecer e, por conseguinte, enfatizar a dicotomia entre língua padrão e não padrão. Na 
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verdade, essa dicotomia corroboraria ainda mais a hegemonia da língua padrão 

(SILVERSTEIN 1996, p. 284 apud MILROY, 2011, p. 63).  

No que tange ao ensino de língua inglesa, o que de fato precisa prevalecer no contexto 

escolar brasileiro é a busca pela maior viabilização de práticas que também promovam a 

heterogeneidade da língua ao redor do mundo, visto que um efeito importante da 

padronização para o senso comum é o desenvolvimento da crença em uma única forma de 

língua correta. Tal ideologia gera juízos carregados de preconceitos e de descriminação em 

termos de raça e classe social. (MILROY, 2011, p. 57-59)  

 Nessa direção, Gimenez, Calvo e El Kadri (2011, p. 15, 16) destacam que os motivos 

para se aprender inglês precisam ser ressignificados, enfatizando a ideia de que a 

comunicação com outros falantes não-nativos de inglês ao redor do mundo também é 

relevante. Além disso, outras variedades da língua inglesa que não apenas a dominante 

precisam ser apresentadas aos alunos no desenvolvimento das habilidades receptivas e nas 

atividades de compreensão, assim como os tópicos e temas trazidos para a sala de aula, que 

abrangem temas sociais de alcance global precisam ser ampliados. Além disso, faz-se 

necessária uma maior conscientização sobre o papel das línguas nas sociedades e, 

especialmente, do inglês como língua de comunicação internacional, bem como sobre sua 

expansão no mundo e sua vinculação com a [atual] globalização econômica. 

Como bem sublinha Siqueira (2011a, p. 109), ensinar e aprender inglês como língua 

franca implica colorir as salas de aula com diversos sotaques oriundos de lugares distantes e 

esquecidos, trazendo as vozes dos guetos, das minorias, dos imigrantes com suas tradições 

culturais de diferentes continentes, como a África, Ásia e América e até do interior das 

grandes metrópoles dos países hegemônicos de língua inglesa. 

Vale destacar que a partir de uma perspectiva crítica, não podemos crer que o simples 

convívio entre culturas diferentes viabilize o desenvolvimento de uma educação intercultural. 

Na verdade, essa questão transcende o mero contato entre culturas, gerando assim, a 

necessidade de uma contínua reflexão crítica que combata o pensamento etnocêntrico e 

hegemônico ainda presente nos relações entre indivíduos.  

De acordo com Romani e Rojabac (2011, p. 68), nessa busca de diálogo entre culturas, 

a escola é desafiada a ser o cenário ideal para o desenvolvimento dos meios necessários para a 

inclusão dessa diversidade cultural. 

 

2.2.2. A língua inglesa na sala de aula a partir de uma perspectiva intercultural  
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A confluência entre língua e cultura na aula de língua inglesa quando direcionada por 

uma ótica crítica, viabiliza o fomento de uma educação intercultural que transcende a mera 

descoberta do outro ou o (re)conhecimento daquilo que não se assemelha aos seus hábitos e 

vivência. Sob essa ótica, o aluno aprende a respeitar esse novo mundo que lhe é apresentado, 

bem como a interagir com ele de forma ética e crítico-reflexiva. 

Nessa direção, o ILF torna-se um relevante componente das práticas pedagógicas de 

cunho intercultural, haja vista que sob essa perspectiva, a língua inglesa passa a ser concebida 

a partir de sua pluralidade, e não como entidade monolítica. Segundo Cogo (2015, p. 9), o 

ensino de língua inglesa à luz das premissas do ILF traz uma mudança de perspectiva sobre o 

ensino, permitindo que professores reflitam sobre suas crenças acerca da língua inglesa dos 

tempos atuais e como suas práticas podem ser adaptadas a esse cenário, apresentando uma 

pedagogia multilíngue mais sensível. 

Portanto, para dar conta da realidade cada vez mais plural da língua inglesa, o 

professor precisa orientar-se por uma abordagem de viés intercultural com base em atitudes 

democráticas e de acolhimento às diferenças, assim como incentivar debates e discussões que 

explorem e valorizarem a diversidade inerente a toda e qualquer sala de aula. (SIQUEIRA; 

SOUZA, 2014, p. 41) 

Certamente, tais propostas apresentam-se ainda nos dias de hoje como grandes 

desafios para o professor que se propõe a ser um mediador intercultural, visto que toda 

estrutura voltada ao ensino de inglês com base em modelos hegemônicos têm alicerces fortes 

na educação brasileira por meio dos materiais didáticos e de muitos professores que ainda 

baseiam-se em crenças pedagógicas que valorizam exacerbadamente tais modelos, não dando 

espaço e oportunidade em suas aulas para o desenvolvimento de atividades que também 

apresentem outras variedades da língua inglesa. Diante desse cenário, Vieira (2001, p. 126 

apud ROMANI; RAJOBAC, 2011, p. 69)acrescenta que  

 

[...]é necessário que se faça uma discussão ampla sobre a função social da escola 
para que se torne possível considerar e praticar alternativas educacionais 
emancipatórias e junto a tudo isso, proporcionar uma reflexão sobre o sistema 
escolar, o currículo, o material didático e a formação de professores. Por este 
caminho pode dizer que “a educação intercultural apresenta-se como uma proposta 
político-pedagógica que visa à formação para a cidadania e a superação de 
preconceitos e discriminações que expropriam de seus direitos individuais e 
coletividades”. 

 

A despeito dos desafios, implementar atividades que envolvam o ILF sob um olhar 

crítico faz-se necessário quando temos como proposta principal apresentar aos alunos a 
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diversidade e heterogeneidade da língua inglesa, bem como discutir as relações de poder e 

opressão que permeiam o uso da língua inglesa no mundo, fazendo com que eles reflitam se 

há realmente relevância e aplicabilidade na busca por reproduzir modelos de uso da língua 

com base no falante “nativo padrão”. 

 

2.2.2.1 O professor como mediador intercultural 

 

Conforme Rodrigues e Oliveira (2010, p. 205), quando situamos as relações de poder 

relacionadas à hegemonia de uma língua no cotidiano de professores, a tendência é de 

aceitação de sua carga ideológica. Muitos profissionais de ensino, apoiados nas teorias de 

ensino de uma língua neutra e, portanto, descontextualizada de contexto social, são acusados 

de reproduzirem essa visão acrítica aos seus alunos, que são, dessa forma, levados a 

acreditarem num ideal de proficiência, o que pode também implicar a idealização de uma 

cultura. 

De acordo com Kalva e Ferreira (2011, p. 169),a concepção de inglês padrão no meio 

educacional, tanto de ensino de línguas quanto de formação de professores ainda é prevalente. 

Sendo assim, a formação do professor precisa ser um aspecto fundamental para que práticas 

voltadas ao ensino monolítico da língua inglesa sejam repensadas e deem lugar à diversidade 

e multiplicidade da língua inglesa. 

Nessa perspectiva, Dewey (2014 apud GIMENEZ, EL KADRI, et al, 2015, p. 611), 

aponta para a necessidade de uma maior compreensão e de atitudes mais proativas no tocante 

ao ILF por parte dos professores não-nativos para que eles se tornem profissionais conscientes 

deste construto, uma vez que é uma maneira de se desviar a atenção do fardo pesado do 

idealístico e irreal falante nativo.  

Outro ponto relevante é que o professor brasileiro de inglês foi forjado em um 

contexto político, histórico e social que conduziu a língua do imperialismo norte-americano a 

se tornar um veículo de dominação cultural, a tal ponto que se acredita que a língua do 

colonizador é um meio de ascensão social.Para promover mudanças nesse contexto, o 

professor precisa,como primeiro passo, conscientizar-se do seu papel crítico no ensino de 

línguas. Assim, dentre as atitudes que o professor de inglês no Brasil precisa tomar estão a de 

se tornar um mediador intercultural ou um professor interculturalista (SIQUEIRA, 2008a). 

Ancorado nessa perspectiva crítica de ensino de língua, o ILF é “uma proposta que 

reitera a necessidade de se interrogar explicitamente o caráter normativo das práticas de 

linguagem valorizadas no contexto escolar.” (CALVO, EL KADRI; GIMENEZ, 2014, p. 301)  
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Dessa forma, o papel do professor de inglês é também o de preparar os alunos para 

serem cidadãos de um mundo novo, aptos a lidar com todas as formas de falar inglês 

(RAJAGOPALAN, 2009b, p. 45). Ou seja, dentre tantos desafios, o professor, sob essa ótica 

pode incentivar os alunos a reconhecerem a língua em suas especificidades formais, culturais 

e contextuais. (SIQUEIRA; BARROS, 2013, p. 21) 

Cabe também lembrar que a despeito das influências sócio-históricas, como as 

apontadas por Moita Lopes (1996), os professores não são somente profissionais, mas 

também seres humanos, que, por muitas vezes, carregam, mesmo que inconscientemente, 

ideias estereotipadas e preconceituosas acerca de outras culturas. (BYRAM, GRIBKOVA et 

al, 2002, p. 35). Dessa forma, o professor para ser um mediador intercultural precisa ser 

crítico de si mesmo, analisando suas visões e posturas a fim de não reproduzir em suas aulas 

práticas pedagógicas que mais refletem uma visão monolítica de língua/cultura. 

O professor é a peça-chave na tomada de decisão de estabelecer o lugar da cultura, de 

incorporar o componente cultural de forma sistemática na rotina de sala de aula e de ensinar 

língua como cultura. Além disso, Siqueira (2008a, p. 189) enfatiza que o avanço do inglês 

como língua internacional e a consolidação de estruturas de promoção de seu ensino no 

mundo inteiro fazem com que a figura do professor seja colocada no centro das discussões.  

Moran (2001 apud SIQUEIRA, 2008a, p. 113) postula que o professor precisa tornar-

se “um aprendiz de cultura”. Sendo assim, a figura do professor como mediador intercultural 

poderia ser descrita como a de um professor sensível e atento não somente ao reconhecimento 

da diversidade cultural, mas, também ao seu próprio modo de interagir e de pensar outras 

culturas. 

Magalhães (2004, p. 58) também aponta que para ser esse mediador de mudanças, o 

professor precisa compreender seu papel e seus significados, pois é este entendimento que o 

leva ao entendimento dos interesses que embasam as ações diárias da sala de aula, fazendo 

com que o foco dessa discussão não seja mais o micro contexto da sala de aula, o 

conhecimento pragmático, as atividades didáticas, papéis de professor e aluno, mas sim, um 

contexto social que una a escola, que atua como agente cultural, à comunidade e à sociedade 

mais ampla. 

No atual cenário, em que a língua inglesa está cada dia mais desterritorializada e/ou 

sem proprietários (RAJAGOPALAN, 2014, p, 76), o professor de inglês deve ter uma postura 

receptiva ao ensino de língua alinhado ao de cultura com vistas a promover uma pedagogia 

libertadora e liberta de paradigmas monolíticos que limitam as diversas facetas da língua 

inglesa no que tange a sua presença no mundo e, por conseguinte, no seu ensino. 
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2.2.2.2. O aluno como cidadão intercultural 

 

No currículo que preconiza o ensino comunicativo, a competência cultural é 

tradicionalmente concebida como conhecimento relacionado à vida e às instituições da 

cultura/língua que está sendo aprendida. Portanto, os aprendizes de uma segunda língua são 

geralmente conduzidos a aprender e a mimetizar o comportamento cultural dessa língua com 

o objetivo de se passarem por membros participantes dela. Nesse caso, o conhecimento 

cultural incentiva os alunos a terem um comportamento em conformidade com a segunda 

língua/cultura com a qual estão em contato. No entanto, no ensino atual de línguas, a 

competência comunicativa intercultural é concebida como uma complexa combinação de 

conhecimentos e habilidades. Ao desenvolver competência intercultural, o aluno concebe a 

cultura como foco constante em suas interações, refletindo, assim, sobre a maneira que a 

informação é trocada, bem como, sobre os fatores culturais relacionados a essa interação. 

(CORBETT, 2003, p. 31, 32) 

Além disso, ser um cidadão intercultural implica desenvolver certas competências que 

viabilizam um olhar sensível para questões políticas e educacionais que envolvem o ensino de 

língua/cultura. Segundo Byram (2008, p. 163-164), uma dessas competências éa consciência 

cultural crítica, que pode ser definida como a habilidade de avaliar criticamente e 

criteriosamente perspectivas, práticas e produtos de sua e de outras culturas. Ainda de acordo 

com o autor supracitado, outros elementos que auxiliam o desenvolvimento da cidadania 

intercultural seriam: 

 

 As atitudes que geram curiosidade e prontidão para aceitação de outras 

culturas e de sua própria; 

  O conhecimento de grupos sociais com suas práticas e produtos, e de 

processos de interação individuais e na sociedade; 

 A habilidade de interpretação de outra cultura aliada à habilidade de explicar e 

de relacionar essa outra cultura a sua própria; 

 As habilidades de aquisição de novo conhecimento de outras culturas e suas 

práticas e o saber lidar com esse conhecimento nos momentos reais de 

comunicação e interação. 
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Cabe ressaltar que a responsabilidade de se tornar um cidadão intercultural pertence a 

todos que fazem parte do processo educativo – tanto alunos quanto professores precisam 

desenvolver essas competências. Todavia, diante dos elementos que compõem a competência 

intercultural, observamos que a despeito do avanço da globalização, bem como da quebra de 

fronteiras que permitem um maior acesso a novas culturas, o cenário educacional no Brasil 

ainda tem seus alicerces fundamentados no ensino de língua inglesa monolítica e padrão, que, 

por sua vez, limita a aprendizagem dessa língua à busca de um padrão de fala baseado no 

falante nativo norte-americano ou britânico dominante. 

De fato, muitos ainda precisam desenvolver um olhar culturalmente sensível para se 

tornar um cidadão intercultural. Como pontua Siqueira (2011a, p. 101),a pedagogia mundial 

de línguas estrangeiras, principalmente a do inglês, que hoje movimenta uma indústria 

editorial bilionária esteve sempre relacionada a parâmetros ditados pelo círculo central com a 

aquiescência e silêncio de muitos profissionais da área. 

No entanto, conforme o autor supracitado, estudos também mostram que esse cenário 

vem sofrendo modificações e muitos profissionais têm adotado uma nova postura em sala de 

aula por meio de uma perspectiva intercultural. Ao invés de reforçarem uma postura alienada, 

esses professores adotaram uma visão crítica com vistas a levarem seus alunos a refletir sobre 

o impacto da hegemonia das culturas dominantes de língua inglesa no mundo, fazendo com 

que a cultura no ensino ILF torne-se um tema de grande relevância político-pedagógica. 

Implementar essa visão política e crítica em sala de aula torna-se urgente e primária 

quando analisamos a visão de alguns alunos acerca da aquisição de um modelo de fala 

semelhante ao do falante nativo do círculo central. Cabe ressaltar que a despeito de 

reconhecerem a importância de se libertarem desse padrão, eles apontam a necessidade de 

aprendê-lo devido à predileção do mercado de trabalho por esse modelo. Por exemplo, em 

uma pesquisa inicial (v. Apêndice2) realizada no ano de 2018, com seis turmas de Ensino 

Médio participantes desta pesquisa, dentre os 43 respondentes, 25 enfatizaram a importância 

de reproduzir o modelo hegemônico de fala para fins profissionais.  

Conforme já mencionado, grande parte dos falantes de inglês ao redor do mundo são 

não-nativos(RAJAGOLAPALAN, 2009a, p 48); contudo, por desconhecerem esse fato e 

também por estarem inseridos em contextos sociais que ainda preconizam a estigmatização do 

inglês que não se apresenta como padrão, esses falantes não-nativos podem excluir aqueles 

que reproduzem esse inglês estigmatizado. Ademais, os alunos são levados a se apoiarem na 

crença de que seu êxito profissional depende da reprodução de um modelo de fala nativizado. 
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Em outras palavras, a preponderância de falantes não-nativos de inglês se manifesta de 

forma expressiva em diversos setores ao redor do mundo, incluindo o profissional. Entretanto, 

com base na resposta dos alunos pesquisados neste estudo, que, de certa forma, ainda reflete o 

senso comum e o imaginário brasileiro, o inglês que não reflete o padrão de fala do círculo 

central ainda é um fator negativo para a ascensão profissional.  

Outro dado interessante apresentado por esse questionário inicial foi gerado mediante 

a pergunta sobre o tipo de variedade que eles tiveram mais contato desde o Ensino 

Fundamental II.Dentre os 43 alunos, 18 apontaram maior contato com o inglês norte-

americano, nenhum aluno mencionou o inglês britânico, 4 mencionaram ter tido mais contato 

com variedades de outros países de língua inglesa, que não representavam o eixo inglês norte-

americano e britânico, e 22 alunos mencionaram nunca terem observado essa questão em anos 

escolares anteriores. Ou seja, esses 22 alunos que representam um número superior de 

respondentes quando comparado aos demais, mencionaram que nunca perceberam qual 

modelo de inglês estudaram. 

Tal fato pode desvelar que o ensino de língua inglesa com o qual eles tiveram contato 

ignorou sua heterogenia e multiplicidade, não viabilizando, assim, uma aproximação com 

outras variedades de maneira reflexiva e crítica. Na verdade, os alunos que mencionaram 

nunca terem percebido a presença e/ou ensino de diversas variedades da língua inglesa ao 

longo de anos escolares anteriores provavelmente tiveram mais contato com modelos 

hegemônicos por meio de seus professores e materiais didáticos; contudo, eles nunca 

perceberam essa questão, porque nunca foram desafiados a refletir sobre isso. Talvez seus 

antigos professores nunca tenham sido desafiados também. 

Com base nesse cenário, é fundamental desenvolver um trabalho de conscientização 

linguística com os alunos, vislumbrando, mesmo que a longo prazo, uma postura crítica em 

relação à língua inglesa. 

 

2.2.2.3. A sala de aula como um espaço intercultural 

 

A transição de cultura intercultural colonizada para uma descolonizada demanda 

comprometimento e tempo, haja vista que todo processo precisa ser co-construído por meio 

da parceria entre escola, professor, aluno e sociedade como um todo. De acordo com Gorski 

(2008, p 519),nessa esfera intercultural existem duas portas: uma enfoca a homogeneidade da 

língua, fortalecendo a distribuição desigual de poder e as formas de controle, enquanto a 
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outra, mais pesada de mover e complexa, nos conduz a um lugar de vulnerabilidade pessoal e 

institucional, que, por outro lado, combate as realidades sócio-políticas. 

De certa forma, as asserções de Gorski (2008) apresentam os motivos que ainda 

conduzem muitos alunos e professores a resistirem em vislumbrar a língua inglesa sob a ótica 

da pluralidade. Em analogia às portas mencionadas anteriormente, percebemos que a primeira 

além de apresentar uma perspectiva conformista em relação à homogeneização e 

padronização da língua, ela mantém culturalmente insensíveis aqueles que decidem adentrá-

la. Já o peso da segunda porta, apesar de ser um fator complicador, não serve de obstáculo 

para aqueles que não estão conformados em somente reproduzir no contexto escolar modelos 

que não mais refletem o mundo atual. 

Sendo assim, para que maiores passos em direção à implementação de uma educação 

intercultural sejam dados, professores, alunos e escola precisam se unir, tornando, assim, a 

abertura dessa segunda porta um ato mais leve e, por conseguinte, corriqueiro. Nessa 

perspectiva, o desenvolvimento do ensino de língua inglesa sob o viés intercultural depende 

de um professor dialógico que traga para sala de aula um sentido de língua que permita ao 

aluno experimentar situações de comunicação por meio de repertórios que vão além do 

contato com esquemas disponíveis no sistema linguístico. (SIQUEIRA; ANJOS, 2012 p. 138) 

Apesar do contato cotidiano por meio da música, filmes, séries, etc. que a maioria dos 

alunos estabelece com as diversas variedades da língua inglesa, o enfoque à sua 

multiplicidade no contexto escolar ainda precisa ser mais fortalecido. A impressão é a de que 

existem mundos dicotômicos no que tange ao contato dos alunos com a língua inglesa – na 

escola, os alunos se relacionam com uma língua inglesa caracterizada por sua 

homogeneidade, engessamento e padronização, enquanto nas práticas cotidianas, eles 

geralmente têm mais chances de interagir com sua pluralidade, a despeito da atuação ainda 

marcante dos modelos hegemônicos em toda sociedade. 

 Para Siqueira (2012, p. 339-340), não é novidade que a pedagogia mundial de inglês 

como língua estrangeira sempre esteve calcada em paradigmas importados de países 

hegemônicos do círculo central. Na verdade, essa pedagogia sempre impregnou suas teorias 

de aquisição de segunda língua, métodos de ensino, modelos curriculares e materiais didáticos 

por conteúdos voltados para a(s) cultura(s) alvo. 

Portanto, como um espaço de aprendizagem e interação de conhecimentos, o papel da 

escola precisa ser mais enfático com vistas a promover práticas que apresentem aos alunos a 

heterogeneidade da língua inglesa e os façam refletir sobre o papel dessa faceta da língua. 
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Como aponta Siqueira (2008a, p. 259), a sala de aula é um dos lugares mais interessantes para 

ensinarmos os nossos alunos a pensar. Portanto, ela precisa refletir uma postura crítica, 

trazendo, assim, para o seu interior o mundo real e globalizado, que, por sua vez, no contexto 

da aula de língua inglês como língua franca pode ser ilustrado por meio da diversidade 

cultural e linguística que permeia um idioma. 

 

2.2.2.4. O material didático como ferramenta intercultural 

 

A escolha do livro didático (LD) de língua inglesa a partir de um olhar intercultural 

reflete um olhar crítico, que viabiliza sua utilização em sala de aula de maneira atenta e 

dinâmica, pois 

 

Os chamados materiais “globais” dificilmente podem levar em conta necessidades 
locais e devem, portanto, ser submetidos a um questionamento crítico, do ponto de 
vista de tensões e desafios à identidade e aos valores da comunidade onde serão 
usados, para se chegar a uma compreensão das questões envolvidas, por meio da 
reflexão crítica. (CELANI, 2005, p. 2005) 

 

A autora supracitada ainda aponta outros fatores que precisam ser analisados pelos 

professores ao escolherem o LD. Por exemplo, o autor e o local onde o LD foi produzido, a 

importância dada aos contextos sociais e culturais dos alunos, bem como sua relação com as 

pressuposições questionáveis implícitas nas várias abordagens do ensino de inglês.  

Alinhando-se a essa reflexão crítica sobre o livro didático, Siqueira (2008a, p. 294) 

acrescenta que  

[...] é crucial que o docente analise criticamente o conteúdo cultural do livro didático 
que tende a apresentar esses aspectos como pacotes estanques de informação de 
almanaque e muitas vezes a promover a exaltação e o reforço de valores da(s) 
cultura(s) alvo. (SIQUEIRA, 2008a, p. 294) 

 

Dessa forma, ainda que o livro didático apresente uma ótica crítica, o professor precisa 

estar atento à sua adequação ao(s) contexto(s) representados em sala de aula, intervindo nas 

atividades ou adaptando-as quando necessário. Ou seja, o professor precisa colocar o LD sob 

o constante crivo de uma avaliação sistemática e crítica. 

Além disso, vale frisar que o professor precisa desenvolver esse olhar crítico acerca do 

material didático devido muitas vezes ao seu papel de controle e de importante fonte ou 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, o poder do material 
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didático torna-se notório, pois é ele que, em diversos contextos, sustenta a base do conteúdo 

das aulas, promove o equilíbrio das atividades desenvolvidas e modela a linguagem praticada 

pelos alunos em sala de aula. (SCHEYERL; BARROS, 2014, p.148) 

Assim, o papel do professor na escolha e implementação do material didático 

intercultural precisa ser guiado não somente pela criticidade, mas também pela flexibilidade e 

sensibilidade ao lidar com sua implementação. Nesse sentido, faz-se necessário um olhar mais 

atento do professor para as experiências e vivências locais dos alunos. Ou seja, os saberes 

negociados fora das fronteiras dos paradigmas aceitáveis ou dominantes e que estão 

fundamentados pela familiaridade pessoal e derivados de experiência vivida precisam ser 

levados em consideração ao longo da escolha e implementação do material didático. 

(NORTON, 2010, apud MACIEL, 2013, p. 242) 

À luz das realidades locais de ensino e aprendizagem de língua inglesa, cada vez mais, 

os professores precisam se envolver com pesquisas relacionadas à aquisição de línguas 

estrangeiras, fato que proporcionaria ao docente uma maior responsabilidade com todos os 

aspectos das decisões a serem tomadas na sua sala de aula. Por exemplo, no caso dos 

materiais didáticos, ao invés de permitirem que editores e especialistas em currículo definam 

a forma e o conteúdo do ensino através de materiais pré-fabricados, os professores deveriam 

questionar os interesses implícitos em livros didáticos, bem como se capacitar para 

produzirem seus próprios materiais, tomando como base a realidade e as necessidades de seus 

alunos. (CANAGARAJAH, 1993, 2006 apud SIQUEIRA, 2012, p. 340-341) 

No tocante à escolha da coleção apresentada no presente estudo, ela ocorreu de 

maneira coletiva, pois o C.E. Pandiá Calógeras é composto por dezenas de professores de 

inglês que atuam em diferentes turnos. Ao final, a coleção Learn and Share in English: língua 

estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio foi escolhida por ter obtido maior número de 

votos.  

Como primeira opção de livro didático, escolhi a coleção Circles, que alinhavasse à 

visão sociointeracionista de linguagem, valorizando, assim, o desenvolvimento da criticidade 

nos estudantes. Além disso, a coleção dava destaque aos World Englishes, variedades da 

língua tanto como idioma nativo quanto como idioma estrangeiro. (PEREIRA et al, 2016) Tal 

fato, decerto, determinou minha preferência por esta coleção, visto que os World Englishes, 

bem como as diversas versões da língua inglesa que refletem sua faceta híbrida são temas de 

interesse deste estudo. Já, um dos possíveis motivos que subjazem a escolha da coleção Learn 

and Share in English: língua estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio como primeira 
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opção deve ter sido principalmente o fato de a coleção apresentar uma estruturação mais 

simples com textos mais curtos e variados. Nesse caso, a questão relacionada ao curto tempo 

das aulas pode ter sido determinante nessa escolha. Essa questão é colocada como suposição e 

não como afirmação, porque a escolha foi feita mediante ao maior número de votos obtidos 

pela coleção. Naquela época, não houve uma reunião pedagógica para a realização dessa 

escolha. Ou seja, cada professor analisou a coleção e votou posteriormente em sua preferida. 

A despeito de não ter sido apontada por mim, que sou professora regente de inglês, 

como a primeira opção de escolha, a coleção Learn and Share in English: língua estrangeira 

moderna – inglês – Ensino Médiofoi um instrumento importante de uso e de análise dos 

aspectos interculturais que precisam ser enfocados em sala de aula, haja vista que ao ser 

estabelecida uma visão crítica de ensino, suas atividades de cunho intercultural também 

geraram desdobramentos mesmo quando reproduziram de forma mais recorrente os modelos 

hegemônicos da língua inglesa.  

Outro ponto que precisa ser observado é o formato determinado que boa parte dos 

livros didáticos seguem. Esse formato, por sua vez, opta por apresentar tópicos neutros, que, 

muitas vezes, refletem o “mundo plástico” do LD. O inglês por ser uma língua híbrida e 

flexível, avança por entre mundos diversos, ganhando formas e facetas que a traduzem como 

língua de todos ou de ninguém. Entretanto, a reprodução da faceta híbrida do inglês no LD 

ainda é tímida, pois apesar de a indústria do ensino de língua inglesa estar consciente dessas 

questões, ela ainda não aprofundou nos seus LD o grande mosaico linguístico-cultural que o 

idioma representa. (SIQUEIRA, 2012, p. 326) 

Além disso, o autor corrobora essa questão ao pontuar que com o advento do LD de 

viés global, atrelado ao rótulo de “material comunicativo”, temáticas sobre diversas culturas 

se fazem presentes nesses materiais, causando nos alunos a impressão de que por meio do 

inglês, eles passam a ter contato com diversas culturas e povos. No entanto, esse contato se 

restringe a dar proeminência aos aspectos culturais de perfil hegemônico e, por conseguinte, 

tomam como base o modelo do falante nativo. Por exemplo, tal asserção pôde ser constatada 

por meio da análise dos áudios disponibilizados em cada unidade para as atividades de 

compreensão oral da coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – 

inglês – Ensino Médio. Foi possível observar que grande parte deles reproduz os modelos de 

fala oriundos do círculo central. Ou seja, dentre as oito unidades apresentadas no LD do 1° 

ano do Ensino Médio, duas unidades apresentaram exercícios de compreensão oral com 

falantes não pertencentes ao círculo central. Já nos LDs do 2° e 3° anos do Ensino Médio, 
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dentre as oito unidades analisadas, somente uma apresentou exercício de compreensão oral 

com falantes não pertencentes ao círculo central, como sumarizado no Quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3 - Áudios do livro do 1° ano do Ensino Médio 

 

  Tipos de áudios  

UNIDADE 1 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 2 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 3 Falante paquistanês. 

UNIDADE 4 Falante ganês. 

UNIDADE 5 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 6 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 7 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 8 Falantes norte-americanos. 

 

Quadro 4 - Áudios do livro do 2° ano do Ensino Médio 

Tipos de áudios 

UNIDADE 1 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 2 Falante indiano. 

UNIDADE 3 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 4 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 5 Falantes norte-americanos e um falante britânico. 
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UNIDADE 6 Falante norte-americano. 

UNIDADE 7 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 8 Falante britânico. 

 

Quadro 5 - Áudios do livro do 3° ano do Ensino Médio 

Tipos de áudios: 

UNIDADE 1 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 2 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 3 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 4 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 5 Falantes norte-americanos. 

UNIDADE 6 Falantes britânicos. 

UNIDADE 7 Falante francês e bielorrusso. 

UNIDADE 8 Falante britânico. 

 

Na realidade, a coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – 

inglês – Ensino Médio, que foi um dos materiais didáticos utilizados para o desenvolvimento 

de atividades de reflexão crítica acerca da importância do ensino intercultural de língua 

inglesa, apresenta por meio de seu manual do professor (doravante MP) uma grande 

preocupação com o uso de textos orais autênticos, de diferentes gêneros e que tenham relação 

com os temas abordados nas unidades:  

 

O assunto nos textos orais na seção Listening está sempre relacionado aos temas 
abordados na Unidade. As gravações dos áudios foram feitas a partir de textos orais 
autênticos, ou seja, não foram produzidas especialmente para o ensino de inglês, 
com linguagem manipulada a fim de conter apenas determinados aspectos 
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linguísticos. Dessa forma, o aluno tem acesso a contextos reais de uso da língua 
inglesa. (MARQUES; CARDOSO, 2016a, p. 176) 

 

No entanto, tal preocupação, a despeito de sua relevância, não se revela também por 

meio de uma apresentação mais balanceada das variedades da língua inglesa. Sendo assim, o 

contato do aluno com contextos reais de uso da língua inglesa, conforme preconizado pelo 

MP, torna-se limitado na medida em que o aluno ainda é exposto de forma exacerbada aos 

modelos de língua inglesa do círculo central, que, conforme já foi discutido, não retratam 

mais o inglês difundido globalmente. 

Vale também salientar que além da utilização corriqueira de áudios em inglês norte-

americano nas atividades de compreensão oral, a referida coleção também apresentou 

predileção por essa variedade nas atividades da seção sobre dicas de pronúncia.  

De acordo com Seidlhofer (2011, p. 13), mudanças quanto à percepção do papel do 

inglês no mundo têm influenciado de forma significativa as abordagens de ensino, 

promovendo uma crescente conscientização sócio-política e intercultural, haja vista o imenso 

número de publicações sobre inglês como língua internacional ou comunicação intercultural. 

Todavia, embora exista uma expressiva lista de livros e artigos cujos títulos prometem fazer 

diferença no campo, quando analisamos os currículos, os livros didáticos ou qualquer outro 

material de referência, concluímos que o modelo de falante nativo ainda permanece 

amplamente representado.  

Em outras palavras, o discurso sobre a língua inglesa mudou, mas o conteúdo de 

ensino ainda precisa passar por muitas mudanças. Para a autora supracitada, a diferença e a 

distância entre o discurso e a prática pedagogia colocam a língua inglesa em uma posição 

incerta – de um lado, as inovações em termos de pesquisas no campo de ensino de língua, e 

do outro, a falta de inovações práticas sobre o conteúdo das aulas.  

Essa discrepância entre o inglês heterogêneo, mestiço e globalizado difundido nos 

discursos acadêmicos e o “produto” pedagógico veiculado nas escolas faz com que uma 

língua que não representa o uso do inglês ao redor do mundo prevaleça no contexto escolar, 

contribuindo, assim, para que alunos e professores não desenvolvam uma postura crítica 

diante dessa questão. 

A despeito de a realidade mostrar que o material didático ainda determina o conteúdo 

cultural que será apresentado aos alunos, e que esse conteúdo é, muitas vezes, limitado, o 

professor que reconhece a importância do ensino de cultura à luz da heterogeneidade, e que, 
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portanto, ancora suas práticas numa perspectiva intercultural, pode reverter o foco na cultura 

alvo geralmente apresentado nesses materiais didáticos, ao invés de contribuir para uma 

posição de submissão ou de dominação, fazendo com que os alunos reflitam sobre o impacto 

da hegemonia da cultura de língua inglesa no mundo por meio do próprio material didático e, 

com isso, fomentem neles uma postura crítica em relação à língua que eles estão aprendendo. 

(BRITTO, 1999 apud SIQUEIRA, 2018b, p. 178) 

É importante salientar que o presente estudo não advoga a extinção dos modelos que 

representam o círculo central nos materiais didáticos brasileiros. O cerne da questão está na 

proeminência, por vezes, representada de forma exacerbada nos áudios de atividades de 

compreensão oral e nas atividades que se propõem a tratar de aspectos culturais de um modo 

geral. Como ressalta Moita Lopes (1996, p. 59), faz-se necessário o uso do inglês como uma 

língua internacional que serve de comunicação entre os povos ao invés do foco em uma 

abordagem integrativa com a cultura estrangeira.  

O estabelecimento de dicotomias dos tipos inglês hegemônico versus inglês 

heterogêneo ou falante nativo versus não-nativo acabam caracterizando esses termos como 

elementos antagônicos, dando a ideia de que um precisa prevalecer sobre o outro. No entanto, 

o inglês precisa ser simplesmente apresentado como uma língua que se desdobra em sua 

multiplicidade e heterogeneidade. Em outras palavras, tanto o inglês concebido como 

hegemônico quanto o heterogêneo; tanto o inglês de fala nativa quanto o de não-nativa; do 

círculo central, externo ou do em expansão precisam ser apresentados aos alunos sem critérios 

de valor ou predileção, tornado, assim, esses materiais “mais culturalmente sensíveis e 

alinhados com as demandas e as reais necessidades das comunidades locais que utilizam o 

inglês como língua de contato internacional.” (SIQUEIRA, 2012, p.339) 

 

2.3. Políticas linguísticas e o ensino intercultural 

 

Quando discutimos a definição do conceito de política linguística, é interessante 

pontuar que há muitas definições para o termo. Muitas vezes, as pessoas a restringem à 

militância política em prol de questões linguísticas. A despeito da militância fazer parte da 

política linguística, ela é um termo limitado para ser usado como definição, pois a política 

linguística abrange um campo que extrapola a militância política. (RAJAGOPALAN, 2013a, 

p. 21) 
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De acordo com Almeida e Silva (2017, p. 2), os diversos conceitos existentes para o 

termo política linguística apresentam pontos em comum. Um deles é a sua caracterização 

como algo em constante movimento e transformação, assim como a língua. 

Para Rajagopalan (2013a, p. 21), se a política, em sentido geral, pode ser definida 

como a arte de governar ou administrar assuntos públicos de um estado, a política linguística 

seria a arte de conduzir as reflexões em torno de línguas específicas, objetivando conduzir 

ações concretas de interesse público relacionadas à(s) língua(s) relevantes para o povo de uma 

nação, de um estado ou de instâncias transnacionais maiores. Outras definições que 

corroboram essa ideia são a de Kaplan; Baldauf (1997 apud JOHNSON, 2013) que definem 

política linguística como um corpo de ideias, leis, regulamentos, regras e práticas que têm o 

propósito de alcançar a mudança linguística almejada nas sociedades, grupo ou sistema. 

Portanto, a partir dessas breves definições, podemos afirmar que a política linguística 

no âmbito educacional está diretamente ligada às escolhas que fazemos em sala de aula, assim 

como as que nos impõem. Ou seja, a própria escolha e/ou preparação de um material didático, 

o conceito de língua que imprimimos nas aulas, o cumprimento (ou não) de diretrizes 

apresentados por documentos vigentes, tais como a Base Nacional Comum Curricular 

(doravante BNCC) refletem a política linguística que implementamos em sala de aula. 

 

2.3.1. As políticas linguísticas educacionais e o ensino de língua inglesa de viés intercultural: 

alguns apontamentos. 

 

Rajagopalan (2014, p.74) salienta que o fato de o ensino de línguas ser um 

desdobramento da política linguística fica claro quando percebemos que o processo e a 

experiência de aprender uma língua viabiliza o aprimoramento e redefinição do próprio 

aprendiz, bem como de sua própria identidade. Estudar uma segunda língua é remoldar sua 

própria pessoa. Ninguém sai da experiência de aprender um idioma da mesma forma que 

entrou.  

Nesse sentido, a importância da implementação de um ensino intercultural de inglês 

permite que essa remodelação e redefinição dos aprendizes ocorram a partir de uma 

perspectiva de ensino que não imponha essa transformação, mas que viabilize o 

desenvolvimento do próprio aprendiz por meio da reflexão e das escolhas conscientes. 
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Concordando ou não com a sua presença no contexto escolar, a política linguística se 

faz presente. Na verdade, o próprio ato de ignorar ou de negar sua presença e atuação é uma 

questão política. Por conseguinte, discutir o papel e influência da interculturalidade no 

contexto escolar torna-se também parte da política linguística que construímos em nossas 

salas de aula. 

Tudo começa, enfim, a partir do reconhecimento de que o ensino de línguas é uma 
atividade imbuída de ações políticas. Não há como lidar com ele sem assumir uma 
postura política perante o mundo, a pátria e o papel que cabe a todos nós exercer. A 
sala de aula é um lugar onde, queiramos ou não, a política lingüística desabrocha de 
forma sutil ou, às vezes, explícita, muito embora ela também seja constantemente 
negada, ignorada, ou até mesmo repudiada com base em ideias questionáveis do 
papel do professor no contexto educacional. (RAJAGOPALAN, 2014, p. 81) 

 

Ainda segundo Rajagopalan (2013b, p. 68), o ensino do inglês no Brasil e no mundo é 

um caso complexo. A língua inglesa representa algo ambivalente, tornando a sala de aula num 

palco de atritos. Sendo assim, a política linguística precisa se fazer presente, visto que o 

professor escolherá um caminho a ser seguido. Nesse cenário, o desafio do professor é exercer 

sua função sem inadvertidamente ou ingenuamente cooperar com forças opressoras 

(CANAGARAJAH, 1999; HOLLIDAY, 2005 apud RAJAGOPALAN, 2013b, p. 68), assim 

como o desafio do aluno é o de dominar a língua sem ser dominado por ela.  

A visão intercultural crítica de ensino fomenta justamente a postura do professor de 

não multiplicar forças opressoras, que, nesse caso, são representadas por uma ideologia de 

ensino de inglês ainda voltada à visão de língua monolítica e estrutural. Da mesma forma, o 

aluno, por meio do ensino intercultural, é levado a refletir sobre o papel do inglês no mundo, 

bem como, a desenvolver um novo olhar sobre sua importância. Ou seja, a partir dessa ótica, 

professor e alunos atuam em prol de uma política linguística que fomenta o exercício da 

língua enquanto discurso e (co)construção de saberes balizados pela democracia e justiça 

social. 

 

2.3.1.1. PCNs, OCEM e BNCC: uma breve análise de suas contribuições para as políticas 

linguísticas voltadas à Educação Básica 

 

Tanto o ensino de línguas maternas quanto o das estrangeiras constitui-se desde 

sempre como parte integral da política linguística posta em prática no país. A despeito dos 
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objetivos e as prioridades de ensino serem norteados de forma escancarada ou sutilmente 

velada pela política linguística, sua presença nem sempre foi reconhecida. Na verdade, como 

uma área de estudos reconhecida e institucionalizada, ela existe há mais ou menos meio 

século; contudo, a questão política esteve sempre presente ao longo da história, influenciando 

diretamente a tomada de decisões no que diz respeito às questões educacionais. 

(RAJAGOPALAN, 2013c, p. 145) 

Quanto aos principais documentos oficiais vigentes que balizam o Ensino Básico no 

Brasil, é interessante observar que nas últimas décadas, eles objetivaram a apresentação de 

uma visão educacional mais voltada ao ensino da língua enquanto discurso, bem como à 

valorização da formação cidadã dos aprendizes com ênfase na reflexão crítica. Nessa direção, 

podemos destacar a importância dos PCNs (BRASIL, 1996) para o ensino de línguas 

estrangeiras voltado para o Ensino Fundamental, pois eles deram relevância ao ensino-

aprendizagem de línguas de base sociointeracional.  

Entretanto, para Silva (2015, p. 11), apesar de objetivar um ensino de viés 

sociointeracional, promovendo assim, o engajamento discursivo do aluno, questões polêmicas 

relacionadas às propostas de ensino-aprendizagem com ênfase na habilidade de leitura foi 

alvo de debates, discussões e discordâncias no meio acadêmico. Vale salientar que o 

documento em questão não determina em momento algum que as demais habilidades, a saber, 

compreensão auditiva, produção oral e escrita sejam descartadas do processo de ensino 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Em linhas gerais, os PCNs para o ensino de línguas 

estrangeiras preconizam que 

 

[...] considerar o desenvolvimento de habilidades orais como central no ensino de 
Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta o critério de relevância social para a 
sua aprendizagem. [...] a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação 
formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social 
imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar 
o desenvolvimento integral do letramento do aluno. [...] Deve-se considerar também 
o fato de que as condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras (carga 
horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte 
da maioria dos professores, material didático reduzido a giz e livro didático etc.) 
podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas. Assim, o foco na 
leitura pode ser justificado pela função social das línguas estrangeiras no país e 
também pelos objetivos realizáveis tendo em vista as condições existentes. Isso não 
quer dizer, contudo, que dependendo dessas condições, os objetivos não possam 
incluir outras habilidades [...]. (BRASIL, 1998, p. 20, 21) 

 

 Na sequência, foram criados em 1999 os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (doravante PCNEM) – línguas estrangeiras, que objetivavam desenvolver um 
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bom nível de competência linguística no aluno, bem como incentivar sua formação cidadã. 

Vale salientar que diferentemente dos documentos voltados ao Ensino Fundamental, os 

PCNEM não sugeriram o foco na habilidade de leitura. 

Outra diferença que precisa ser apontada é que os PCNEM para línguas estrangeiras 

apresentaram um currículo consolidado, priorizando assim, uma abordagem enciclopédica – 

fato que se contrapõe ao caráter não-normativo dos PCNs de línguas estrangeiras para o 

Ensino Fundamental. (SZUNDY; NICOLAIDES, 2013, p. 38) 

Já em 2006, foram elaboradas as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(doravante OCEM) no intuito de retomar a discussão dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio. Esse documento não somente objetivava aprofundar a compreensão sobre 

pontos controversos do documento anterior, como também, auxiliar na organização do 

trabalho pedagógico, atendendo às necessidades e às expectativas das escolas e dos 

professores na elaboração do currículo para o Ensino Médio.  

Como ponto inovador, as OCEM apresentam em seu texto as teorias sobre a 

linguagem e as novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, multimodalidade, 

hipertexto), além de darem sugestões sobre a prática do ensino de Línguas Estrangeiras por 

meio dessas novas tecnologias. (BRASIL, 2006, p. 87)Para Almeida (2012, p. 345-346), as 

OCEM também trazem uma contribuição positiva para a educação por não serem prescritivas, 

respeitando, assim, a autonomia do professor. Além disso, as OCEM discutiram a importância 

da cultura no contexto escolar: 

 

Mais do que reforçar apenas os valores sociais do momento, valores que são, 
reconhecidamente, interpelados pelo movimento econômico-cultural da 
globalização, entendemos que o objetivo de um projeto de inclusão seria criar 
possibilidades de o cidadão dialogar com outras culturas sem que haja a necessidade 
de abrir mão de seus valores (MATURANA, 1999). [...]Quando se fala em “outras 
culturas”, é comum que venha à mente do leitor a referência a outras culturas 
estrangeiras, de outros países que falam outras línguas. Essa é uma possibilidade. 
Mas com a ampliação dos estudos sobre cultura, pode-se também interpretar que 
essas “outras culturas” estão muito próximas de cada professor e aluno, em seus 
próprios meios de convivência (como é o caso da diversidade com a qual todos 
convivemos). (BRASIL, 2006, p. 96-97) 

 

Quanto ao documento vigente, que é a Base Nacional Comum Curricular anuncia que 

a proposta de ensino de língua inglesa está sob a ótica do inglês como língua franca. 

 

Em que pese as diferenças entre uma terminologia e outra, suas ênfases, pontos de 
contato e eventuais sobreposições, o tratamento dado ao componente na BNCC 
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prioriza o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-la 
em seu status de língua franca. O conceito não é novo e tem sido recontextualizado 
por teóricos do campo em estudos recentes que analisam os usos da língua inglesa 
no mundo contemporâneo. Nessa proposta, a língua inglesa não é mais aquela do 
“estrangeiro”, oriundo de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a 
ser seguido, nem tampouco trata-se de uma variante da língua inglesa. Nessa 
perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados 
no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que 
possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês “correto” – e a ser 
ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou britânicos. (BRASIL, 2017, p. 
241) 

 

Com base em suas propostas introdutórias, aparentemente, a BNCC apresenta um 

grande avanço para a educação linguística7 e para o ensino de língua inglesa. Todavia quando 

expandimos o nosso olhar crítico, percebemos que a essência normativa e estruturalista ainda 

são evidenciadas, como veremos na próxima subseção. 

Como aponta Meotti (2018, p. 290), o objetivo idealizado da BNCC ao afirmar que 

favorece o reconhecimento e respeito às diferenças já apresenta uma contradição, uma vez 

que o próprio documento normatiza a língua inglesa como única possibilidade de 

aprendizagem na educação básica, retirando, assim, das redes de ensino a autonomia de 

escolher qual língua deva ser ensinada. Para a autora supracitada, esse fato denota que os 

textos redigidos em documentos oficiais estão distantes da realidade vivenciada em sala de 

aula. 

 

2.3.1.1.1. BNCC e a interculturalidade: interseções ou incongruências? 

 

Todo componente curricular da BNCC do Ensino Fundamental tem um texto 

introdutório que culmina com a apresentação das competências específicas. Na sequência, são 

apresentados quadros didáticos que organizam as unidades temáticas, os objetos de 

                                                           

7[...] conjunto de fatores socioculturais que, durante toda a existência de um indivíduo, lhe possibilitam adquirir, 
desenvolver e ampliar o conhecimento de/sobre sua língua materna, de/sobre outras línguas, sobre a linguagem 
de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos. Desses saberes, evidentemente, também 
fazem parte as crenças, superstições, representações, mitos e preconceitos que circulam na sociedade em torno 
da língua/linguagem e que compõem o que se poderia chamar de imaginário linguístico ou, sob outra ótica, de 
ideologia linguística. Inclui-se também na educação linguística o aprendizado das normas de comportamento 
linguístico que regem a vida dos diversos grupos sociais, cada vez mais amplos e variados, em que o indivíduo 
vai ser chamado a se inserir. (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 63) 

 



 

 

71 

 

 

conhecimento e as habilidades a serem cumpridas. Cabe salientar que no Componente 

Curricular Língua Inglesa resgata em seu texto introdutório o caráter formativo da língua 

inglesa no currículo escolar, atribuindo-lhe papel de relevância no engajamento discursivo do 

aluno no mundo globalizado. Além disso, de acordo com Duboc (2019), o texto apresenta 

conceitos pertinentes e atuais, tais como a desterritorialização do inglês, as limitações da 

orientação eurocêntrica que balizam os estudos de língua, bem como a necessidade de romper 

com o modelo do falante nativo e, por conseguinte, repensar conceitos como correção, 

proficiência e precisão. De acordo com a autora supracitada, essa apresentação do documento 

traz discussões e termos que estão em evidência com vistas a justificar o uso do termo língua 

franca. 

Ainda de acordo com Duboc (2019, p. 17), existem considerações tecidas no texto 

introdutório que se coadunam com o ensino de inglês de viés intercultural. No entanto, ao 

analisarmos a apresentação dos quadros didáticos dispostos ano a ano, podemos constatar um 

engessamento de conteúdos, fazendo, transparecer um discurso atualizado que só serve de 

pano de fundo para a implementação de conteúdos de língua que devem ser ensinados de 

forma linear e hierárquica. Portanto, temos um conflito epistemológico criado por meio de um 

documento que acolhe os usos criativos, híbridos e locais do ILF, mas, ao mesmo tempo, 

organiza e prescreve de forma linear e hierárquica temas, objetos de conhecimento e 

habilidades, seguidos por exemplos de conteúdos fixos e estáveis, como podemos ver na 

figura a seguir: 
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Figura 2: Quadro extraído do Componente Curricular de língua Inglesa da BNCC. 

Fonte: Brasil (2017, p. 254) 

 

Em linhas gerais, em sua versão final publicada no ano de 2017, a BNCC, logo em sua 

introdução, apresenta-se como um documento de caráter normativo. Já para o Ensino Médio, 

não há uma delimitação específica de conteúdos. No ensino de língua inglesa para Ensino 

Médio, a BNCC apresenta como objetivo “expandir os repertórios linguísticos, 

multissemióticos e culturais dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior 

consciência e reflexão críticas das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea.” 

(BRASIL, 2017, p. 485). Sendo assim, os alunos são incentivados a explorar a multiplicidade 

de usos da língua inglesa em diversos campos da cultura, em estudos e pesquisas, assim 

como, ampliar suas perspectivas relacionadas à vida profissional e pessoal. 
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Além disso, em sua versão para o Ensino Médio, por meio de competências e 

habilidades, o documento apresenta propostas que podem auxiliar o professor na elaboração e 

desenvolvimento de atividades, sem a prescrição direta de conteúdos como acontece na 

BNCC para o Ensino Fundamental. Cabe também ressaltar que em sua versão final publicada 

em 2017, as versões tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Médio são apresentadas 

em um único documento. Grosso modo, como aponta Ribas (2018, p. 1797-1798), 

 

Na BNCC, percebe-se uma organização que vai do contexto macro para o contexto 
micro, ou seja, o texto se inicia com competências mais gerais, passa por 
competências específicas de cada área de conhecimento (por exemplo, linguagens), 
caminha até as competências específicas do componente curricular (por exemplo, 
língua inglesa) e culmina em um conjunto de habilidades que se espera que os 
alunos desenvolvam (identificadas com um código alfanumérico), relacionadas a 
objetos do conhecimento (conteúdos, conceitos e processos), os quais são  
organizados em unidades temáticas.  

 

Cabe frisar também que em sua introdução, competência é definida como 

“mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas 

e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 

do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, p. 8) Já as habilidades são 

apresentadas com o objetivo de garantir o desenvolvimento das competências específicas. 

Cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades, que por sua vez, estão 

relacionadas a diferentes objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos) 

organizados em unidades temáticas. (BRASIL, 2017. p. 28) 

Ainda segundo Ribas (2018, p. 1798), os conceitos de competência e habilidade estão 

interligados – a competência é apresentada como conceito mais amplo que envolve a 

coordenação de habilidade e conhecimentos, enquanto, o conceito de habilidade seria a 

colocação em prática dos conhecimentos adquiridos, envolvendo, assim, processamento 

cognitivo. No tocante à definição de competência apresentada pela BNCC, ela pode ser 

encarada como restritiva quando relacionada às propostas do Letramento Crítico, uma vez que 

ela coloca ênfase no aspecto cognitivo do processo de ensino-aprendizado, concebida como 

uma construção singular e pessoal, que se baseia na ideia de eficiência. Portanto, a 

competência não é considerada uma construção social com base nas interações entre 

aprendizes que objetivam construir e negociar o conhecimento. 

Todavia, a despeito de uma apresentação de definição limitada de competência por 

parte da BNCC, podemos ainda identificar algumas competências específicas e habilidades 
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como propostas relacionadas ao ensino de língua/cultura de viés crítico. Por exemplo, a 

competência apresentada no item 6 reproduz um discurso de respeito à diversidade de saberes, 

identidades e culturas: 

 

Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus 
conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir 
produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira 
crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 
(BRASIL, 2017, p. 490) 

 

Já como competência específica e habilidade relacionada ao ensino de língua/cultura, 

podemos destacar que o documento voltado ao Ensino Médio também propõe 

 

Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades 
e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem 
como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Essa 
competência específica indica a necessidade de, ao final do Ensino Médio, os 
estudantes compreenderem as línguas e seu funcionamento como fenômeno 
marcado pela heterogeneidade e variedade de registros, dialetos, idioletos, 
estilizações e usos, respeitando os fenômenos da variação e diversidade linguística, 
sem preconceitos. Ela também diz respeito à utilização das línguas de maneira 
adequada à situação de produção dos discursos, considerando a variedade e o 
registro, os campos de atuação social, e os contextos e interlocutores específicos, por 
meio de processos de estilização, seleção e organização dos recursos linguísticos. 
(BRASIL, 2017, p. 494) 

 

Portanto, podemos confirmar tais propostas por meio da análise de alguns dos 

exemplos de habilidades apresentados pela BNCC voltada para o Ensino Médio: 

 

 

Figura 3: Quadro extraído do Componente Curricular de língua Inglesa da BNCC. 

Fonte: Brasil (2017, p. 494) 
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Quando analisamos as propostas da BNCC para o Ensino Médio, observamos que elas 

não apresentam conflitos epistemológicos como as propostas para o Ensino Fundamental. 

Entretanto, vale frisar novamente que elas estão correlacionadas, visto que são apresentadas 

no mesmo documento de forma sequenciada. 

Retomando o caráter prescritivo apresentado na BNCC para o Ensino Fundamental, 

Ribas (2018, p. 1785-1786) frisa que desde 2015, esse documento foi elaborado pelo 

Ministério da Educação (MEC) como objetivo de estabelecer os conteúdos a serem ensinados 

em todas as etapas dessa fase da Educação Básica. Tal padronização pode indicar um 

desrespeito à diversidade, aos conhecimentos locais dos alunos e à autonomia do professor, 

pois isso acabaria indicando que há formas corretas e legítimas de pensar e de se expressar 

que fazem parte geralmente de uma cultura elitista dominante. Assim, uma pedagogia 

emancipatória precisa preconizar o contrário. Nesse caso, a escola poderia ter a liberdade de 

produzir o seu próprio currículo para atender e organizar os conhecimentos e aprendizagens 

de seu entorno social e/ou contexto local. 

Ainda de acordo com a autora supracitada, a padronização de conteúdos na BNCC, 

além de ser um ataque à autonomia do professor, apresenta a busca pela equidade no país 

como argumento para implementação desse modelo de currículo. A BNCC se baseia no fato 

de que o Brasil naturalizou as desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à 

permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. Portanto, o planejamento do currículo 

escolar enfatizaria a equidade, que reconhece que as necessidades dos estudantes são 

diferentes, assim como, exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão 

histórica de grupos marginalizados, tais como indígenas, quilombolas e pessoas com 

inadequação de idade escolar. (BRASIL, 2017, p. 15-16). No entanto, conforme, Ribas (2018, 

p. 1796), essa visão de equidade é bastante ingênua, considerando que já há diversos 

problemas enfrentados nas escolas que dificultam o desenvolvimento da cidadania plena. Por 

exemplo, a própria falta de infraestrutura de muitas escolas públicas pode ser apontada como 

um problema que salienta a ausência da cidadania plena. Nesse sentido, não seria a 

padronização de conteúdos que iria resolver o acesso e o direito à educação. 

Outro ponto controverso refere-se ao fato de a BNCC ressaltar que não é um 

documento de referência para a formulação dos currículos, pois em respeito à pluralidade e 

diversidade culturais, cada escola deverá determinar seus conteúdos, programas e 
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metodologias de ensino. A contradição se dá pelo fato que em sua introdução, a própria 

BNCC se apresenta como um documento normativo. (RIBAS, 2018, p. 1795) 

Além disso, o documento destaca que “para além da garantia de acesso e permanência 

na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de 

aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental.” 

(BRASIL, 2017, p. 8). Ainda segundo Ribas (2018, p. 1807), o termo patamar pressupõe um 

modelo a ser alcançado, padrões e regras de conduta a serem seguidas, que, por sua vez, 

remetem a um formato de língua e cultura fechados. 

Portanto, tal fato contrapõe-se às premissas advogadas no presente estudo, visto que 

tanto o letramento crítico quanto a interculturalidade não apresentam propostas engessadas de 

ensino. Decerto, essas visões críticas de ensino-aprendizagem advogam a favor da 

heterogeneidade, diversidade e flexibilidade de pensamento. Portanto, quando analisamos 

criticamente as propostas da BNCC, notamos que ela tenta apresentar uma roupagem 

atualizada de ensino; contudo, a essência monolítica e estruturalista é ainda evidente, 

desvelando-se no próprio texto. 

Quanto à presença da interculturalidade na BNCC, vale lembrar que ela é mencionada 

mais explicitamente na parte voltada ao Ensino Fundamental. Já o documento para o Ensino 

Médio promete expandir essa proposta, voltando-se para o fomento da consciência e reflexão 

crítica das funções e usos do inglês na contemporaneidade. 

 

No Ensino Médio, a contextualização das práticas de linguagem nos diversos 
campos de atuação permite aos estudantes explorar a presença da multiplicidade de 
usos da língua inglesa na cultura digital, nas culturas juvenis e em estudos e 
pesquisas, como também ampliar suas perspectivas em relação à sua vida pessoal e 
profissional. Além disso, abrem-se possibilidades de aproximação e integração 
desses estudantes com grupos multilíngues e multiculturais no mundo globalizado, 
no qual a língua inglesa se apresenta como língua comum para a interação. Trata-se, 
portanto, de expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais dos 
estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior consciência e reflexão 
críticas das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea – permitindo, por 
exemplo, problematizar com maior criticidade os motivos pelos quais ela se tornou 
uma língua de uso global. (BRASIL, 2017, p. 484-485) 

 

Com base nas propostas da BNCC voltadas para a interculturalidade, a concepção de 

inglês como língua franca denota que a pluralidade e hibridismo da língua são considerados. 

Sendo assim, a BNCC apregoa que reconhece as diferenças e busca compreender como elas 

são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, favorecendo a reflexão crítica 
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sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si mesmo. (BRASIL, 

2017, p. 242) 

Segundo Duboc (2019, p. 19) os adeptos do conceito de ILF podem olhar 

positivamente para a sua presença na BNCC, pois apesar do caráter normativo do documento, 

muitos dos preceitos apresentados no texto introdutório representam tentativas de romper com 

práticas convencionais. Contudo, para os críticos do conceito de ILF, sua presença na BNCC 

atesta, de certa forma, a velha crítica ao ILF como projeto normativo e homogeneizante. 

Dentre os eixos organizadores propostos para o Componente Língua Inglesa no Ensino 

Fundamental, a saber, a oralidade, a leitura, a escrita, os conhecimentos linguísticos, a 

BNCC,portanto, explicita a incorporação do conceito de interculturalidade a partir do 

componente Dimensão Intercultural que, grosso modo, apresenta o cenário do inglês como 

língua franca, bem como os desafios e prioridades  para o ensino que ele impõe. Nesse 

sentido, o conceito de língua franca apresentado pelo documento viabilizaria a desconstrução 

de ideologias e práticas hegemônicas que ainda vigoram no contexto educacional, visto que 

este conceito 

 

[...] implica compreender que determinadas crenças – como a de que há um “inglês 
melhor” para se ensinar, ou um “nível de proficiência” específico a ser alcançado 
pelo aluno – precisam ser relativizadas. Isso exige do professor uma atitude de 
acolhimento e legitimação de diferentes formas de expressão na língua, como o uso 
de ain’t para fazer a negação, e não apenas formas “padrão” como isn’t ou aren’t. 
Em outras palavras, não queremos tratar esses usos como uma exceção, uma 
curiosidade local da língua, que foge ao “padrão” a ser seguido. Muito pelo 
contrário – é tratar usos locais do inglês e recursos linguísticos a eles relacionados 
na perspectiva de construção de um repertório linguístico, que deve ser analisado e 
disponibilizado ao aluno para dele fazer uso observando sempre a condição de 
inteligibilidade na interação linguística. Ou seja, o status de inglês como língua 
franca implica deslocá-la de um modelo ideal de falante, considerando a importância 
da cultura no ensino-aprendizagem da língua e buscando romper com aspectos 
relativos à “correção”, “precisão” e “proficiência” linguística. (BRASIL, 2017, p. 
242, grifo do autor) 

 

Quando comparamos a BNCC a documentos anteriores, tais como os PCNs e as 

OCEM, podemos constatar que a presença do termo interculturalidade na BNCC torna-se algo 

inédito; contudo, não basta somente apresentar o termo como premissa fundamental para o 

ensino de língua inglesa, faz-se necessária também a apresentação de propostas ao longo de 

todo documento que estejam condizentes com ele. 

De qualquer forma, em consonância com o pensamento de Duboc (2019, p. 19), 

precisamos refletir sobre o conflito epistemológico na BNCC, sem condená-lo. Nesse 
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primeiro contato, muitos professores podem vir a ignorar as premissas do ILF apresentadas 

como introdução e se aterem somente aos quadros didáticos, ou, até mesmo, ignorarem os 

conteúdos prescritos e ensinarem o que conseguirem ensinar. Nesse caso, o ILF apresentado 

pela primeira vez em documento vigente e regulador da Educação Básica pode corroborar o 

modelo monolítico e homogeneizante de ensino de uma língua. 

Sendo assim, o professor de língua inglesa precisa estar capacitado para identificar de 

forma reflexiva e crítica os acertos desse documento, bem como suas falhas com vistas a 

desenvolver um trabalho efetivo e coerente no que tange ao trabalho voltado a propostas de 

viés crítico como o ILF, pois ele “é veneno e remédio, a depender de quem o concebe, como o 

concebe, como se relaciona com os demais agentes do campo e em que bases ontológicas e 

epistemológicas se ancora.” (DUBOC, 2019, p. 19) 

 

2.3.1.1.2. O professor de línguas diante da interculturalidade e das políticas linguísticas 

educacionais vigentes: papel, reflexão e ação 

 

Ao discutirmos paradigmas de vieses críticos, apresentamos uma postura de reflexão 

que busca transformar aquilo que consideramos ineficaz para o contexto educacional das salas 

de aulas em que lecionamos. Nessa perspectiva, o professor de línguas é um elemento 

fundamental no processo de desenvolvimento e implementação de ações pedagógicas que 

viabilizem a (co)constução ou até mesmo a desconstrução de pensamentos e ideologias. Ou 

seja, a reflexão e a problematização no processo de ensino-aprendizagem de línguas precisa 

fazer parte dos diversos contextos educacionais que nos deparamos cotidianamente. 

Portanto, a noção de práxis, que é uma forma de fazer uma integração reflexiva 

contínua entre pensamento, ação e desejo (PENNYCOOK, 2001 apud MEOTTI, 2018, p. 

291) serve para enfatizar a indissociabilidade entre teoria e prática. Nesse sentido, a práxis 

pedagógica intercultural, que é, por natureza, tanto intelectual quanto política, deve provocar 

contestação e questionamento, distanciando-se, assim, de modelos tradicionalistas de ensino 

nos quais tanto alunos quanto professores exercem papel passivo. Assim, o desejo de 

transformar as relações desiguais de poder culturalmente estabelecidas por meio da linguagem 

torna-se um exercício essencial. (MEOTTI, 2018, p. 291)  

Posto isso, o papel do professor de línguas diante da interculturalidade e das políticas 

linguísticas educacionais vigentes é o de incentivar a reflexão crítica de seus alunos com 
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vistas a “transformar as relações desiguais de poder estabelecidas culturalmente por meio da 

linguagem.” (MEOTTI, 2018, p. 291) Para dar início à transformação dessas relações, 

devemos conscientizar nossos alunos acerca das desigualdades que por muitas vezes 

permanecem veladas em sala de aula. Por exemplo, o próprio caráter híbrido da língua 

inglesa, conforme já discutimos, ainda é suplantado pelo modelo de língua hegemônico e 

nativo em muitos contextos educacionais. Fato, que por muitas vezes, revela uma visão 

excludente e preconceituosa de língua.  

A conscientização sobre a relevância e presença da interculturalidade em sala de aula 

precisa ser preconizada pelo professor. Contudo, essa conscientização deve estar atrelada ao 

comprometimento social. De acordo com Gorski (2017, p. 522), os professores que pretendem 

desenvolver atividades de conscientização cultural precisam evitar atividades que acabam 

enfatizando mais a estigmatização dos grupos não-dominantes. Nesse sentido, a reflexão 

crítica precisa estar presente em todo processo de ensino-aprendizagem para que, por 

exemplo, uma atividade ou qualquer material pedagógico tido como intercultural não acabe 

refletindo práticas tradicionais em sua essência. 

Esse olhar sensível também pode se estender à análise dos documentos norteadores 

que servirão de base para a construção do currículo escolar. Para Ribas (2018, p. 1817), 

 

Se desejamos que o aprendiz exerça plenamente sua cidadania e tenha uma educação 
integral, ou seja, que se desenvolva globalmente, que seja capaz de utilizar o que 
aprendeu na escola para responder aos desafios da vida contemporânea e digital, 
como afirma o texto da BNCC, entendo ser preciso problematizar o foco em 
competências e o sentido restrito do que significa ser um cidadão crítico e agente 
para que se possa estimular, de fato, uma pedagogia que possa levar à mudança 
social e à superação dos problemas de desigualdade social que existem no país. É 
preciso, como professores, que tenhamos um olhar crítico em relação aos discursos 
convencionais e neoliberais presentes na BNCC, discursos esses que apontam para 
uma homogeneização e para o apagamento de questões sociopolíticas que impactam 
o ensino e a aprendizagem de uma língua. 

 

Rajagopalan (2014, p. 73) ressalta que o professor de línguas precisa estar atento à 

política linguística vigente na educação para não estar em desacordo com as linhas gerais de 

orientação dos estatutos e diretrizes formuladas por ela. Contudo, essa aquiescência não deve 

ser confundida com submissão ou visão acrítica de educação. Na verdade, para o autor, faz-se 

necessário remar no mesmo sentido e com o mesmo empenho daqueles que estiverem 

envolvidos na empreitada de desenvolvê-la. 
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Na verdade, entendemos que a despeito de não ter uma postura submissa mediante 

uma política educacional vigente, o professor precisa, de fato, estar envolvido com suas 

premissas e diretrizes, até mesmo para discordar delas e/ou transformá-las. Para isso, ele 

precisa se inteirar e participar do desenvolvimento dos documentos vigentes por meio de sua 

leitura e, quando possível, de fóruns disponíveis. Ademais, o remar no mesmo sentido 

somente pode acontecer se as diretrizes propostas não corrompam ou atinjam a autonomia de 

professores e alunos em sala de aula, uma vez que onde há autonomia, há também respeito a 

diferentes posturas e posições.  

A colocação de Rajagopalan (2014) acerca da postura condizente e ao mesmo tempo 

crítica do professor de línguas diante a política linguística educacional vigente pode soar 

como dicotômica e contraditória. Mas, o professor pode, por meio de sua visão crítica e da 

análise do contexto local, decidir se determinada diretriz ou parâmetro se adéquam ao seu 

contexto educacional vigente. Portanto, no caso da BNCC, não se trata de rechaçá-la, mas 

sim, de avaliar suas diretrizes por meio de um olhar crítico, respeitando, sobretudo, o contexto 

local e social no qual as práticas pedagógicas dos professores, bem como seus alunos se 

inserem. Decerto, isso, é remar no mesmo sentido.  

 

2.4. Letramento Crítico e ensino intercultural: interseções e confluências 

 

Em linhas gerais, até os anos 1960, as habilidades e de escrita eram relacionados ao 

domínio de um código, ou seja, saber ler era dominar esse código de escrita. Esse conceito de 

letramento, que o reduz a um conjunto de capacidades cognitivas foi denominado por Street 

(2014, p. 9) de autônomo. O autor previamente citado ainda frisa que para muitos, o papel da 

escola moderna e das políticas públicas ainda seria justamente o de desenvolver o letramento 

autônomo por difundir um conjunto de competências que o sujeito escolarizado teria de 

possuir. Nesse sentido, as instituições, o texto, os sujeitos são tratados de forma homogênea, 

independentemente do contexto social. No entanto, os sujeitos vivem práticas sociais 

concretas nas quais as diferentes ideologias e relações de poder atuam em determinadas 

condições norteadas pelas culturas locais, por questões de identidade e relações entre os 

grupos sociais. A partir desse viés, Street (2014, p. 9) apresenta o modelo ideológico, que 

preconiza o letramento em termos de práticas concretas e sociais oriundas da cultura, da 

história e dos discursos.  É importante também destacar que o modelo ideológico não anula o 

modelo autônomo, mas sim, agrega-o ao processo de letramento.  
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Aqueles que têm empregado um modelo autônomo e que, em geral, têm dominado o 
campo dos estudos do letramento até recentemente, é que foram responsáveis por 
estabelecer uma falsa polaridade entre os aspectos técnicos e culturais do letramento. 
O modelo ideológico, por outro lado, não tenta negar a habilidade técnica ou 
aspectos cognitivos da leitura e da escrita, mas sim entendê-los como encapsulados 
em toldos culturais e em estruturas de poder. Nesse sentido, o modelo ideológico 
subsume, mais do que exclui, o trabalho empreendido dentro do modelo autônomo. 
(STREET, 2014, p. 172) 

 

Por não estarmos sozinhos no mundo, como leitores, não podemos atribuir aos textos o 

sentido que quisermos, posto que eles existem em práticas sociais. Dessa forma, os sentidos 

são criados em um processo permeado por práticas sociais que transformam o processo de 

leitura em algo coletivo, social. Em outras palavras, nós construímos sentido junto a nossas 

comunidades interpretativas, com as quais compartilhamos e atribuímos sentidos a 

determinados elementos discursivos: linguísticos, imagéticos verbais, não verbais. Assim, 

muitas vezes, podemos ter a impressão de estarmos interpretando o texto da mesma forma; 

contudo, nossas leituras podem ser semelhantes devido ao fato de acionarmos procedimentos 

de leitura semelhantes, e não porque os textos já apresentam sentidos. (JORDÃO, 2014a, p. 

195) 

Ainda segundo a autora supracitada, ao invés de extrairmos sentidos de um texto, que 

por sua vez, estaria engessado e à espera de um leitor que o desvendasse, precisamos conferir 

sentidos ao que lemos, tornando assim o processo de interpretação mais livre e criativo. Cabe 

frisar que essa liberdade e criatividade não são desenfreadas, haja vista que esse processo tem 

como base nossa vivência e experiência com textos, ou seja, os pressupostos de como os 

textos funcionam, o que fazem conosco, para que servem, bem como, o que se espera de nós 

no contexto de leitura, como percebemos os limites de nossa liberdade como atribuidores de 

sentido. Esse processo em sala de aula é muito importante, pois significa construir com os 

alunos o entendimento de que ler é uma prática social e coletiva. Além disso, ler é uma 

atividade política na medida em que acontece de forma ideologicamente marcada por nossas 

vivencias, crenças e experiências; é uma prática livre que depende do uso de procedimentos 

válidos dentro do contexto de leitura para ser legitimada por ele. A partir dessa perspectiva de 

leitura, o professor precisa ampliar seu próprio leque de procedimentos interpretativos e 

visões de mundo a fim de ajudar seus alunos a também expandirem os seus, fazendo com que 

eles tenham contatos com diferentes textos, modos de ler e de construir sentidos. Portanto, na 

perspectiva do LC sobre língua, leitura e educação, o espaço escolar prepara pessoas para 
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viverem a instabilidade dos significados, para a incerteza das verdades, para a complexidade 

do mundo, assim como, para a diversidade dos meios de construção de sentido. 

Quanto à origem do LC, de acordo com Freebody (2008) e Musprattet al (1997 apud 

DUBOC, 2014, p. 219), ele teve origem nos anos de 1960 e advém de contribuições da teoria 

crítica de educação, com influência da pedagogia crítica freireana. Vale lembrar que o termo 

crítico em ambas as propostas precisa ser interpretado de outra forma hoje em dia, pois 

quando o educado Paulo Freire propôs sua pedagogia crítica, os tempos eram marcados por 

discursos totalitários e revolucionários que visavam à transformação social. Nesse sentido, a 

educação era vista como meio de empoderamento da sociedade e consequente libertação 

social. Hoje, porém, quando falamos em LC, não nos referimos mais à ideia de uma crítica 

emancipatória, mas sim, à ideia de crítica como problematização. (PENNYCOOK, 2001 apud 

DUBOC, 2014, p. 219) Ou seja, o LC busca o desenvolvimento de habilidades que capacitem 

o aluno a ler criticamente, produzindo diferentes sentidos com base nos pilares da 

contextualização, subjetividade e heterogeneidade, que em termos práticos, significa trabalhar 

a noção de língua e de texto como construção da realidade. 

Além disso, a teoria crítica preocupa-se em entender as relações de poder e 

conhecimento e em teorizar o papel da linguagem na produção e reprodução do poder na vida 

diária, na comunidade e nas instituições, fazendo com que a linguagem não seja um simples 

meio de comunicação, mas principalmente uma prática que viabiliza o autoconhecimento dos 

educandos, assim como o conhecimento de seu contexto sociocultural. Portanto, ao 

acreditarmos nessa concepção de linguagem, colocamos o educando no centro do processo de 

aprendizagem com sua capacidade de se transformar e transformar o mundo que o cerca. 

(OLIVEIRA, 2015, p.193) 

Para Cervetti; Pardales e Damico (2001, p. 6 apud MATTOS, p. 175), o LC evidencia 

as relações de poder que imperam na sociedade, preocupando-se com as diferenças 

excludentes entre raças, culturas, gêneros, etc., que, por sua vez, devem ser tratadas como 

parte de desigualdades e injustiças sistêmicas. Ainda segundo os autores, os principais 

conceitos do LC seriam: 

Quadro 6 - Principais conceitos de LC 

Conceito Visão de acordo com o Letramento Crítico 
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Conhecimento 

(epistemologia) 

 

O conhecimento não é natural nem neutro; conhecimento é sempre 

baseado nas regras discursivas de uma determinada comunidade e, por 

isso é ideológico. 

Realidade 

(ontologia) 
A realidade não pode ser conhecida definitivamente e não pode ser 

capturada na linguagem; decisões sobre o que é a verdade não podem 

ser baseadas numa correspondência direta com a realidade, mas devem 

ser tomadas no âmbito local. 

Autoria O significado textual é sempre múltiplo, contestável, culturalmente e 

historicamente situado, e construído de acordo com as diferentes 

relações de poder. 

Educação Desenvolvimento da consciência crítica. 

Fonte: adaptado de Cervetti, Pardales e Damico (2001, p. 10 apud MATTOS, 2015, p. 266). 

O LC preconiza, grosso modo, o conhecimento ideológico, a realidade local, os 

significados múltiplos, bem como a consciência crítica na educação. Quanto à linguagem, 

podemos destacar que o LC a concebe como algo baseado na negociação, podendo ser 

transformada dinamicamente de acordo com os diferentes contextos. De acordo com Lima 

(2006 apud MATTOS, 2015, p. 267), podemos contrapor a visão de linguagem de acordo 

com o viés tradicional com o LC da seguinte forma: 

Quadro 7 - Noções de linguagem 

 Noção dominante de linguagem Noção segundo o Letramento Crítico 

A linguagem traduz ou representa a 

realidade. 

Linguagem e realidade se constroem 

mutuamente. 

A linguagem é um meio de comunicação. A linguagem constrói a comunicação pela 

negociação. Ela não comunica ideias e 

valores, mas sim, cria ideias e valores. 

A linguagem é transparente e neutra. A linguagem nunca é neutra ou transparente. 
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Ela sempre é culturalmente “tendenciosa”. 

A linguagem é fixa e definida por normas 

sociais (ex.: gramáticas e dicionários). 

A Linguagem é sempre estruturada, mas suas 

estruturas não são fixas ou estáveis. Elas 

mudam dinamicamente de acordo com o 

contexto. 

Fonte: Lima (2006 apud MATTOS, p. 267). 

Ao analisarmos os pressupostos do LC, o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

interculturais sob esse viés torna-se um meio de advogar pela reflexão voltada ao respeito à 

diversidade e pluralidade cultural e identitária. Como apontam Romani e Rajobac (2011, p. 

68),  

A interculturalidade na educação aparece como uma proposta pedagógica que busca 
desenvolver relações de cooperação, respeito e aceitação, entre diferentes culturas e 
sujeitos, visando dessa forma, preservar as identidades culturais, com o objetivo de 
propiciar a troca de experiências, e o enriquecimento mútuo. 

 

Contudo, assim como no LC, a prática de uma educação intercultural que não esteja 

comprometida com a equidade e a justiça social pode nos levar a ignorar essas 

questões,perpetuando, assim, a distribuição de poder e formas de controle injustas. Desse 

modo, as recorrentes proposições em torno da educação intercultural, que meramente 

enfatizam o diálogo intercultural e o respeito pela diversidade tornam-se rasas na medida em 

que não problematizam tais questões. (GORSKI, 2017, p. 519, 520) 

Nesse sentido, a interseção e confluência entre LC e interculturalidade no contexto 

escolar pode viabilizar a reflexão crítica, que é constantemente guiada pela intenção de 

mudança de entendimento do mundo, e, por conseguinte, de mudança do mundo que nós 

habitamos e que buscamos entender. A teoria e a prática precisam caminhar juntas guiadas 

pela transformação em que o objeto a ser transformado não é meramente a teoria ou o 

entendimento, mas as relações e práticas da realidade social (LANKSHEAR; MCLAREN, 

1993, p. 38) 

Seguindo esse viés crítico, Candau e Russo (2010, p. 167) salientam que  

 

A perspectiva intercultural no âmbito educativo não pode ser reduzida a uma mera 
incorporação de alguns temas no currículo e no calendário escolar. Trata-se, de 
modo especial, da perspectiva crítica, que consideramos ser a que melhor responde à 
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problemática atual do continente latino-americano, de uma abordagem que abarca 
diferentes âmbitos - ético, epistemológico e político – orientada à construção de 
democracias em que justiça social e cultural sejam trabalhadas de modo articulado. 

 

Ainda de acordo com as autoras, a interculturalidade quando concebida como uma 

estratégia ética, política e epistêmica faz com os processos educativos sejam fundamentais, 

pois, por meio deles questiona-se a colonialidade presente na sociedade e na educação, 

desvela-se o racismo e a racialização das relações, promove-se o reconhecimento de diversos 

saberes e o diálogo entre diferentes conhecimentos, combate-se as diferentes formas de 

desumanização, estimula-se a construção de identidades culturais, bem como o 

empoderamento de pessoas e grupos excluídos.  

Portanto, alinhar as premissas do LC a atividades pedagógicas de língua inglesa que 

preconizam o fomento da interculturalidade no contexto escolar não só viabiliza a 

(co)construção e compartilhamento de saberes baseados nas vivências e experiências dos 

educandos, mas também estimula uma postura crítica diante de questões sociais, culturais e 

históricas.  

Nesse sentido, as atividades pedagógicas interculturais implementadas nas turmas de 

Ensino Médio regular noturno buscaram, sobretudo, desenvolver a reflexão crítica nesses 

alunos tão habituados somente a copiarem textos e a responderem a questões acriticamente. 

Assim, os alunos puderam compartilhar experiências, saberes e sentidos por meio da língua. 

 

2.4.1. Letramento crítico como ferramenta de reflexão e problematização: identidades em 

permanente movimento. 

 

O letramento viabiliza práticas de representação que rompem com sistemas textuais, 

epistemológicos e ideológicos. Portanto, o letramento torna-se crítico na medida em que 

problematiza as estruturas de prática e de representação. Além disso, o letramento é uma 

prática discursiva em que a diferença é crucial não somente para o saber ler, escrever, ou 

desenvolver outras habilidades, mas também para o reconhecimento da importância das 

identidades dos “outros” como parte de políticas e práticas de reconstrução da vida pública 

democrática. O letramento pode nortear a forma que construímos nossos relacionamentos, ele 

marca os limites da diferença e a inscreve nas fronteiras que definem quais lugares são 

seguros ou perigosos para atuar, quais lugares distinguem nós dos outros. Na verdade, as 
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fronteiras determinam de forma literal e metafórica como o poder se apresenta. Quando o 

letramento é concebido de forma monolítica, dentro de uma lógica linear que apaga a 

incerteza, ele somente reconhece as fronteiras do privilégio e dominação. Sendo assim, o 

letramento não pode ser concebido meramente como uma questão epistemológica ou 

processual, mas precisa ser definido, sobretudo, em termos políticos e éticos. Ou seja, é um 

ato político, pois a forma que lemos o mundo sempre implica em relações de poder. Também 

é ético, pois a leitura de mundo das pessoas se diferencia com base em sua classe, gênero, 

raça e posição política. (GIROUX, 1993, p. 367-368) 

Sendo assim, quando se trata de letramento, não podemos ter uma perspectiva 

estagnada de discurso, haja vista que as identidades que atuam e circulam no processo de 

letrar criticamente encontram-se também em constante processo de transformação. Como 

afirma Rajagopalan (2003, p. 71), não há como conceber as identidades como prontas e 

acabadas. Na verdade, acredita-se que elas estão em permanente estado de transformação, 

ebulição e reconstrução. A única maneira de definir uma identidade ocorre quando a 

colocamos em oposição a outras identidades em jogo, pois elas são definidas estruturalmente. 

Elas não atuam fora das relações estruturais que imperam em um dado momento. 

Para Bauman (2004, p. 96), faz-se necessária essa constante transformação, uma vez 

que vivemos também em um mundo fluido. Sendo assim, comprometer-se com uma única 

identidade para toda a vida é algo arriscado. Devemos usar e exibir nossas identidades e não 

armazená-las. 

De acordo com Hall(2006 apud JORDÃO, 2015, p. 45), além de seu caráter 

cambiante, a identidade também é plural, múltipla e varia de acordo com os contextos e 

interações em que um indivíduo se insere em determinado momento. Quanto à questão da 

identidade de alunos e professores, Jordão (2015, p. 46) também destaca que  

 

Em levantamento de pesquisas sobre identidade de professores de língua inglesa 
(LI) no Brasil, Quevedo-Camargo, El Kadri e Ramos (2011, p. 74) apontam que, em 
geral, as pesquisas “parecem não estabelecer nenhuma relação entre identidade e a 
base de conhecimento necessária ao professor de línguas que vá além do 
conhecimento linguístico”. Questão como transposição dos saberes científicos, a 
cultura escolar, que também são relevantes na formação identitária do professor de 
LI, deixam de ser exploradas. Além disso, segundo as autoras, apesar de pesquisas 
mostrarem que o conhecimento e discussões sobre concepções de ensino sejam 
consideradas importantes, experiências vividas como alunos, conforme apontado por 
Lortie (1975) são elementos constitutivos da identidade profissional. 
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Ao abordamos a relevância do LC no contexto escolar, precisamos entender que a 

concepção de identidade fluida de professores e alunos é de suma importância no sentido de 

compreender que enquanto participantes do processo discursivo crítico, suas identidades 

também fazem parte da construção de sentidos. Portanto, nesse viés, a questão identitária não 

pode ser relegada, porque ela está inserida no processo de letramento.  

Cabe ressaltar que o próprio LC preconiza o exercício de crítica por meio da 

problematização de sentidos produzidos, viabilizando o contato do aluno com a natureza 

social da linguagem. (DUBOC, 2014, p. 221). Nesse processo de construção de sentidos, a 

sala de aula torna-se um espaço de desenvolvimento de teorias e práticas situadas localmente 

e de problematização daquelas que refletem ideologias hegemônicas.  

Segundo Canagarajah, 2005apud SHIN; KUBOTA, 2010, p. 214) o mundo ocidental 

ainda exerce grande influência no contexto hibrido em que estamos inseridos. Ou seja, nossa 

fluidez e hibridez identitária também sofre influências de modelos impositivos de 

comportamento e ação, fazendo, dessa forma, que as salas de aula por meio de seus materiais 

didáticos, teorias e práticas pedagógicas, muitas vezes, reproduzem e disseminem ideologias 

hegemônicas.  

Portanto, em face desse cenário, o desenvolvimento de práticas que valorizem a 

pluralidade e legitimem identidades, códigos e práticas pedagógicas das comunidades locais, 

integradas às experiências e vivências dos professores e alunos dentro e fora do contexto 

escolar são de grande relevância para o desenvolvimento de práticas pedagógicas críticas de 

letramento. 

A temática identitária precisa ser entendida como fundamental para o 

autoconhecimento e também relevante para toda a nossa situação em diferentes esferas 

sociais. Assim, cabe à escola, por exemplo, tratar do fato de que questões identitárias são 

recorrentes em sala de aula e precisam ser observadas e compreendidas nas situações do 

cotidiano. Além disso, a escola precisa causar estranhamento e fazer refletir sobre as maneiras 

como os valores da sociedade se materializam no cotidiano e como podemos desnaturalizar o 

que não mais notamos, tais como questões em torno de preconceito racial, linguístico, etc. 

Portanto, atividades pedagógicas em língua estrangeira devem servir de veículo para a 

reflexão sobre como estereótipos, estigmas e preconceitos são (des)construídos ou mantidos 

nas interações diárias com o outro. Com isso, podemos chegar a uma compreensão da 

natureza fluida, flexível e dinâmica das identidades negociadas a cada momento e na 



 

 

88 

 

 

interação através do trabalho conjunto e colaborativo de todos os participantes. 

(SCHLATTER; GARCEZ, 2012, p. 49-50) 

 

2.4.2. O papel do letramento crítico na formação de uma visão intercultural na sala de aula de 

língua inglesa: (des)construindo discursos. 

 

Segundo Edmundo (2013, p. 69), o LC prioriza a necessidade de professores e alunos 

desconstruírem pressupostos sobre várias narrativas, incluindo questões relacionadas ao status 

da língua inglesa no mundo. Nesse sentido, o ensino de inglês à luz da interculturalidade e do 

LC viabiliza o aprofundamento dessa discussão na medida em que ambas as propostas 

abordam um ensino de língua inglesa permeado pela reflexão crítica. 

O olhar intercultural para sala de aula a partir do LC permite a criação de um espaço 

para questionamentos, onde o discurso é norteado pela construção de saberes em conjunto. 

Por conseguinte, o ambiente escolar é desconstruído, promovendo situações nas quais os 

alunos estejam num exercício contínuo de reflexão. 

Ainda segundo Edmundo (2013, p. 69-71), o processo de questionamento pode ser 

aproximado à noção de desconstrução. Por sua vez, pensar no ensino de língua inglesa sob 

vieses críticos leva a repensar o processo de construção do conhecimento, que é resultado de 

interpretações de sujeitos na interação com o outro e com o mundo. Dessa forma, o 

conhecimento pode ser concebido como construção social e, como tal, torna-se provisório, 

flexível e transitório. Nessa perspectiva, a língua é vista como discurso, é heterogênea, plural 

e permeada por relações contextuais de poder. (BAKHTIN, 1999; FOUCAULT, 2002 apud 

EDMUNDO, 2013, p. 71) 

Contudo, Jordão (2015, p. 18) nos alerta para o fato de que muitas práticas 

pedagógicas no Brasil ainda não refletem a língua como discurso:  

 

Tem se repetido, quase à exaustão, que língua é discurso, é prática social. Mas quase 
sempre tal repetição parece vir acompanhada deum quê de automatismo, de 
modismo, sem maior preocupação com os pressupostos e implicações do conceito. 
Em consequência disso, as práticas – especialmente as pedagógicas – parecem não 
ser de fato informadas pela concepção de língua como discurso, e os lugares 
ocupados por alunos e professores parecem continuar inalterados: professores 
ensinam (ou não) e alunos aprendem (ou não); a escola continua se vendo como 
local privilegiado para a transmissão dos conhecimentos dos professores aos alunos, 
os professores ainda são o centro do saber (e da verdade) e seus alunos, a-lumni 
(recpetáculos vazios, ou quase, a serem preenchidos pelos depósitos dos professores.  
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Para que esse cenário sofra alteração, primeiramente, precisamos entender que para 

concebermos a língua como discurso, na concepção pós-estruturalista, os sentidos são 

construídos na língua, e não transmitidos por meio dela. Assim, a língua torna-se um espaço 

de práticas de construção de sentido sem contextos específicos e concretos de enunciação, 

contextos históricos e políticos que conferem ao discurso sua materialidade. Devemos 

ressaltar que a materialidade do discurso remete à necessidade de se considerarem as 

situações específicas de uso da língua como fundamental no processo de atribuição de 

sentidos. (JORDÃO 2015, p. 18) 

No centro dessa reflexão crítica, temos a língua inglesa de caráter estruturalista e 

hegemônico no contexto escolar sendo confrontada pelos discursos que permeiam o seu uso 

dentro e fora dele. Nessa perspectiva, a língua inglesa de caráter global e híbrida quando 

inserida no contexto escolar de forma crítica, viabiliza a desconstrução de discursos que a 

engessam a modelos que, por sua vez, engessam os discursos de professores e alunos. 

Decerto, a concepção do inglês como língua franca não somente traz implicações de 

cunho terminológico, mas, sobretudo, desestabiliza conceitos reducionistas que limitam a 

língua a padrões subjetivos que muitas vezes determinam o perfil do falante ideal, 

(SCHEYERL; BARROS, 2014, p. 152) 

Nesse sentido, o LC cumpre o papel de desconstruir discursos por meio de uma 

educação intercultural ao viabilizara problematização desse perfil de falante que ainda impera 

no contexto escolar. Por mais que o status da língua inglesa hoje seja diferenciado, a sua 

faceta de língua franca ainda é pouca explorada nas práticas pedagógicas. Na verdade, 

precisamos desconstruir a figura do falante nativo, problematizando sua função e real 

relevância no ensino-aprendizagem do inglês como língua franca.  

Ao questionarem a identidade do falante nativo nesse contexto, Brawerman-Albini et 

al (2013, p. 47) apontam que ele pode ser um modelo da língua, mas não o objetivo de seu 

ensino-aprendizagem. Na verdade, podemos acrescentar que o falante nativo é um dos 

modelos da língua, posto que a língua inglesa concebida como franca e híbrida flui nas 

interlocuções sem se apoiar em um único modelo.  

Nesse processo de desconstrução norteado pelo LC, Graddol (2006, p. 114, 115) 

corrobora esse pensamento ao salientar que o mito de modelo de uso da língua 
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pedagogicamente organizado é difícil de ser sustentado nos dias atuais. Sendo assim, 

materiais que enfatizam o modelo do falante nativo podem servir de guia aos falantes nativos, 

mas não são mais úteis para os alunos não-nativos. Com a modernidade, o inglês no mundo 

torna-se cada vez mais democrático. O cenário de uma língua classificada como padrão 

ditando as normas nas editoras e limitada a classes sociais abastadas não pode mais imperar., 

visto que o uso do inglês ao redor do mundo não reflete mais isso. 

 
 

2.4.3. O professor de línguas estrangeiras e o letramento crítico: entre práticas e gambiarras 

 

Para Duboc (2014, p. 222), o LC não deve ser concebido como método, mas sim como 

uma atitude ou postura filosófica que o professor estabelece como norte em suas aulas; 

contudo podemos tentar sistematizar algumas etapas de nosso trabalho sempre que desejarmos 

expandir esse conceito em nossas aulas de inglês.  

Segundo a autora, essa expansão ocorre por meio das brechas que surgem ao longo de 

nossas práticas pedagógicas e que precisamos aproveitar a fim de constantemente 

ressignificarmos o processo de desenvolvimento de nossas aulas. Na perspectiva de 

organização e sistematização de nosso trabalho, podemos propor atividades que se voltem 

para as experiências, saberes, interesses e perspectivas dos alunos, proporcionando a eles o 

contato com o novo, convidando-os a conhecer aquilo que não lhes é familiar, explicando os 

objetivos que subjazem determinada atividade, sendo consciente das diversidades de sentidos 

(locais ou globais) que são gerados durante as aulas, ampliando a visão de mundo dos alunos, 

promovendo atividades que viabilizem novas experiências e situações geradas em diferentes 

contextos.  

Ainda conforme Duboc (2014, p. 227), independentemente do formato de 

implementação da atividade, para ser um trabalho de LC, ele deve ser pautado em aspectos 

fundamentais, a saber, a contextualização, a heterogeneidade, a subjetividade e a 

multiplicidade de sentidos. Desse modo, as aulas serão expandidas para além do modelo 

curricular tradicional, pelo qual os conteúdos refletiam aspectos antônimos aos pilares do LC. 

Como já mencionamos, o tema trabalhado em sala de aula precisa ser transposto para 

o espaço social dos alunos. Não se trata de julgar ou comparar determinados fatos, mas sim de 
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pensar criticamente as diferenças por meio de reflexão que tome como base esses diferentes 

contextos. (TILIO, 2015, p. 262). 

Tendo como exemplo o estudo aqui apresentado, os alunos participantes desta 

pesquisa apresentam perfis sócio-econômico e culturais bastante semelhantes; contudo, não 

devemos deixar de lado as especificidade que emergem dos diferentes contextos sociais que 

cada um desses alunos traz para a sala de aula. Sendo assim, a experiência ou postura que um 

demonstre diante do aprendizado de uma língua precisa ser discutida e não classificada. Por 

exemplo, alguns alunos ao longo das atividades não mudaram os seus conceitos em relação à 

predileção pelo inglês nativizado. Tal fato, como pontuado, não deve ser julgado, mas servir 

de objeto de reflexão crítica em sala de aula por meio das atividades promovidas. 

Corroborando o espaço rico para as discussões e problematizações que as aulas de 

língua estrangeira precisam promover, devemos também lembrar que além de não ser um 

método, o LC pode ser concebido metaforicamente como uma igreja aberta (LUKE, 2007 

apud JORDÃO, 2014a, p. 204-205) Entendemos essa metáfora como um princípio para as 

atividades desenvolvidas neste estudo, pois o LC se torna igreja na medida em que está 

baseada em pressupostos específicos que norteiam uma determinada visão de mundo, de 

língua e de educação. Além disso, ele é igreja aberta, pois está receptivo às diferentes formas 

de desenvolver tais pressupostos na prática educacional. Dessa forma, cada espaço local, cada 

sala de aula determina seus procedimentos, sua metodologia, suas práticas de letramento. 

Portanto, não existe um método específico ou receituário, visto que a permanente 

reflexividade e problematização dos fatos são os elementos que precisam prevalecer nesse 

processo. 

Nesse sentido, precisamos mencionar que essa igreja aberta nos remete também aos 

obstáculos e empecilhos no desenvolvimento de suas práticas, muitas vezes, devido ao 

contexto estrutural no qual elas são implementadas. Ao longo das atividades desenvolvidas, 

questões relacionadas à falta de recursos pedagógicos da escola e dos alunos intervieram no 

andamento das atividades. Por exemplo, a falta de uma conexão de Internet satisfatória para o 

compartilhamento de vídeos e a limitação do uso de cópias xerocadas e/ou de folhas de papel 

ofício fizeram com que o trabalho não fosse desenvolvido dentro de um padrão almejado. 

Muitas vezes, os alunos tiveram de responder suas questões em folhas de caderno, outras 

vezes, eu disponibilizei cópias extras, assim como minha conexão de Internet para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 
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Como bem destaca Windle et al (2017, p.111), utilizamos, muitas vezes, a gambiarra 

como resposta à falta de design, que é um conceito oriundo da Pedagogia de 

Multiletramentos.Vale lembrar que (2012, p. 11-13), a necessidade de uma pedagogia de 

multiletramentos foi firmada em 1996 por meio de um manifesto resultante de um colóquio 

do Grupo de Nova Londres, que era um grupo de pesquisadores dos letramentos. Após uma 

semana de discussões, o manifesto intitulado A Pedagogy of Multiliteracies – Designing 

Social Futures (“Uma pedagogia dos multiletramentos – desenhando futuros sociais”). O 

grupo afirmou nesse manifesto a necessidade de a escola tomar a seu cargo os novos 

letramentos emergentes na sociedade. Além disso, essa pedagogia aponta para dois tipos 

específicos e de multiplicidades presentes em nossa sociedade: a multiplicidade cultural das 

populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio das quais ela se 

comunica e se informa. De acordo com o manifesto, essa noção conecta-se poderosamente 

com o tipo de inteligência criativa que os praticantes precisam ter para redesenhar suas 

atividades no momento da prática. (ROJO, 2012, p. 11-13) 

Design é a ideia que se tem de um artefato já planejado e pronto para execução de uma 

ação. Como analogia a esse planejamento e execução, podemos analisar o simples exemplo de 

uma cadeira. Como a maioria dos artefatos, ela tem uma forma material que difere em 

tamanho, cor, estrutura. Todavia, sua funcionalidade de cadeira, ao contrário da forma, não 

deve variar tanto, visto que ela foi planejada para exercer uma função específica. Outro ponto 

a ser mencionado diz respeito à dependência do design de recursos para se desenvolver. 

Tendo novamente como exemplo a cadeira, essa dependência tem como base elementos 

disponíveis em uma época ou lugar, tal como um determinado tipo de tecido ou madeira. Ao 

remetermos esse exemplo ao contexto escolar, muitas vezes, o design, entendido aqui também 

como estrutura de uma atividade pedagógica vai depender de recursos disponíveis em sala de 

aula para o seu desenvolvimento. Portanto, essa dependência do design ao que está disponível 

inviabiliza, por exemplo, uma atividade com uma turma de alunos via recursos móveis se eles 

não possuem celulares ou se a escola não dispuser de uma boa conexão com a Internet. 

(LEFFA, 2017, p. 245, 246) 

Quanto à gambiarra, ela pode descrever as formas de organização improvisadas que 

tentam superar a ausência de design. Ela descreve de forma realista a organização social das 

instituições brasileiras. Assim, enquanto improviso, ela também pode ser uma metáfora do 

trabalho docente, pois ela nos ajuda a refletir como os professores lidam com as contradições 

entre políticas públicas, currículos, recursos e as necessidades dos alunos. A gambiarra 
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desvela a noção de precariedade, que acaba descrevendo o trabalho docente em muitos 

contextos.  

Deve-se frisar que quando destacamos os termos design e gambiarra como elementos 

participantes de um mesmo contexto, objetivamos, sobretudo, refletir sobre as dificuldades 

que emergem no momento em que implementamos uma atividade pedagógica. Contudo, nessa 

perspectiva, podemos também apontar que a gambiarra incorporada ao trabalho docente 

torna-se um objeto que destaca a criatividade e proatividade do professor de inglês brasileiro. 

Ou seja, o professor de línguas, muitas vezes,pode desenvolver atividades pedagógicas de 

forma efetiva mesmo em contextos sociais em que a gambiarra se faz presente.  

A proposta de uma reflexão sobre as metáforas previamente discutidas serviu para 

demonstrar que o contexto educacional brasileiro apresenta limitações para a transportação da 

metáfora de design para o seu contexto. Decerto, a noção de gambiarra, emerge de forma mais 

contundente. No contexto educacional da educação pública brasileira, o conceito de gambiarra 

pode ser visto como um substituto ao de design em alguns momentos. Contudo, em outros, ele 

pode complementá-lo, ou simplesmente, problematizá-lo. Na verdade, a polissemia da 

gambiarra abre espaço para ressignificações teóricas e para a exposição de elementos da 

realidade social que a noção de design minimiza ou ignora. (WINDLE et al, 2017, p. 113) 

Ademais, a noção de gambiarra ao ser incorporada a de design não é somente 

relevante para a ampliação da teoria dos multiletramentos no Brasil, mas, ela se estende a 

outros quadros teóricos relacionados à educação. Por exemplo, a própria presença da 

gambiarra no contexto de ensino intercultural de língua inglesa, que este estudo apresenta, 

pode ser apontada como um desses quadros teóricos relacionados à educação. 

 

2.4.4. Letramento crítico e a construção da cidadania em sala de aula 

 

Para Mattos (2015, p. 241), a partir de uma visão tradicional, o conceito de cidadania 

está baseado nas noções de direito e deveres que um cidadão possui em relação a sua 

comunidade e a sua participação na vida social. Segundo Carr (2008 apud Mattos, p. 215), 

essa noção de direitos e deveres é oriunda da chamada “teoria da lei natural”, que, grosso 

modo, estabelece que há leis naturais para a ética e a moral na vida dos seres humanos e que 

viver sob essas leis significaria observar os princípios e imperativos da lei natural, 

especialmente, em reconhecimento aos direitos humanos que tal lei identifica e aos deveres 
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relacionados a esses direitos. Todavia, uma visão mais contemporânea de direitos e deveres 

políticos, morais e sociais está mais enraizada nas ideias de pensadores iluministas, como 

Thomas Hobbes, John Locke, dentre outros, que discorreram sobre a teoria do contrato social, 

que é a noção de que o indivíduo cede para o Estado parte de suas liberdades individuais em 

troca de segurança, gerando, assim, a ideia de direitos e deveres individuais. 

Com vistas a compreender a noção de cidadania atual, podemos destacar alguns de 

seus conceitos. Por exemplo, Pinsky (2005, p. 19 apud MATTOS, 2015, 248) afirma que a 

cidadania pode ser uma atitude cotidiana que implica uma consciência de pertinência e 

responsabilidade coletiva. Além disso, o exercício da cidadania leva-nos a exigir direitos, 

respeitando o direito dos demais. Outro conceito interessante é postulado por Brydon (2009 

apud MATTOS, 2015, p. 248), que apresenta a noção de cidadania dissociada da de 

territorialidade, visto que o mundo não tem fronteiras e que as divisões geográficas da Terra 

são estipulações humanas excludentes e repressoras. Para a autora, o termo cidadania está 

associado à democracia, pois em sua concepção, a cidadania refere-se à possibilidade de 

pessoas poderem fazer escolhas sobre o seu modo de viver.  

Ao analisarmos algumas noções contemporâneas de cidadania, compreendemos que 

esse exercício, a despeito de partir de uma ação individual, atinge o coletivo. Dessa forma, o 

fomento da cidadania no contexto escolar precisa ter como base uma visão coletiva e 

integrativa, em que alunos, professores e demais atores da comunidade escolar exerçam seus 

direitos e deveres de forma crítica e respeitosa um para com o outro.   

É importante frisar que “as políticas públicas brasileiras estabelecem o ensino básico 

como o lugar privilegiado da formação do cidadão, destacando o caráter cada vez mais 

globalizado da sociedade contemporânea.” (WINDLE, 2018, p. 975) Portanto, nessa 

perspectiva, a escola pode ser concebida como um lugar de relevância, onde esse aluno 

deveria ser preparado para estar apto a exercer sua cidadania na sociedade. 

Um dos meios de formarmos cidadãos no contexto escolar para a sociedade é 

alinhando o letramento crítico à educação para cidadania. Corroborando essa visão, Jordão 

(2007, p. 92-93) acredita que 

[...] a escola tenha um papel importantíssimo no desenvolvimento da cidadania ativa 
nas sociedades. Se concordarmos que língua é discurso, e que os discursos 
constroem sentidos, então podemos conceber as salas de aula de língua estrangeira 
como espaços ideais para discutir os procedimentos de atribuição de sentidos ao 
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mundo. Em uma língua estrangeira aprendemos procedimentos interpretativos 
diferentes, maneiras diferentes de entender o mundo. Se o ensino de LE acontecer 
numa perspectiva de letramento crítico, então também percebemos que tais maneiras 
diferentes de entender a realidade serão legitimadas e valorizadas conforme critérios 
de validação construídos histórica e socialmente, e poderão ser coletivamente 
reforçados e aceitos ou questionados, desafiados, e modificados. Daí nossa visão da 
sala de aula de LE como um espaço ideal para o desenvolvimento da cidadania: as 
salas de aula de LE podem adotar uma visão crítica e discursiva da realidade, uma 
visão que ajude os alunos a perceber vontades de verdade e pretensas certezas como 
narrativas arbitrárias, e o poder como uma força transitória que, embora sempre 
presente, também está em transformação permanente, num movimento que 
constantemente permite a transformação das estruturas sociais. (JORDÃO, 2007, p. 
92, 93, grifo do autor) 
 

Portanto, o LC pode atuar como um elemento legitimador e transformador no processo 

de construção da cidadania por meio de uma visão crítica e discursiva da realidade. Como 

aponta Mattos (2014, p. 173), essa construção ocorre na coletividade, pois a educação para 

cidadania à luz da criticidade visa não somente à transformação do indivíduo, mas a de grupos 

sociais através da participação ativa dos indivíduos. Ou seja, como abordagem crítica, o LC é 

uma abordagem importante para o desenvolvimento do senso de cidadania dos alunos, 

promovendo mudança social. 

Quando analisamos o ensino de línguas estrangeiras, principalmente,o ensino de inglês 

na escola pública, constatamos que sua importância é fundamental na formação de cidadãos 

críticos, aptos a refletir e transformar a sociedade. Ainda segundo Mattos (2015, p. 281), 

devido aos novos desafios e exigências impostas pela globalização, o ensino de inglês aliado 

ao LC para cidadania abre a possibilidade de os alunos adquirirem novas identidades, 

pensamento crítico e consciência global, empoderando-os para além dos muros da escola. 

É preciso ir além das visões restritas e conservadoras de educação para a cidadania. 

Ou seja, aquelas visões que se preocupam meramente em conscientizar os alunos acerca de 

seus direitos e deveres. Na verdade, precisamos levar os alunos a pensar além, fazendo com 

que eles assumam um posicionamento direcionado à justiça. Deve-se frisar que esse 

pensamento se alinha às premissas do LC, pois advoga a favor da construção da sociedade por 

meio do questionamento, debate e transformação daquilo que causa injustiça. O LC não se 

restringe a educar o aluno apenas a ser solidário. O aluno/cidadão além de ter 

responsabilidade em atuar em seu entorno social, preocupando-se com o coletivo e com a 

sociedade, precisa desenvolver uma visão crítica em relação às causas da desigualdade e 

problemas sociais. Quando orientado pela noção de justiça, o cidadão consegue analisar as 

forças sociais, econômicas e políticas que causam as diferenças sociais, sendo encorajado a 
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buscar mudança social. Essa mudança social não é uma pretensão ingênua de se mudar o 

mundo. Mudar significa modificar sentidos únicos, verdades absolutas, e ao se modificar 

sentidos únicos, o mundo pode se tornar diferente. Com base nessa premissa do LC, o 

cidadão, agente e crítico torna-se capaz de tomar iniciativas, de se posicionar perante o 

mundo, de se engajar na vida social, de questionar valores apresentados como corretos, de 

discordar, de resistir a discursos engessados e a modelos hegemônicos, assim como de ser 

capaz de ler o mundo de outras formas. Além disso, devido ao fato de o LC respeitar 

diferentes visões e argumentos, o consenso não se torna um alvo, visto que embates surgem 

quando diferentes perspectivas são compartilhadas. (RIBAS, 2018, p.1791-1792) 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa não é uma máquina que processa 

fatos. A máquina mais importante em qualquer 

pesquisa é o pesquisador. Ou uma equipe de 

seres humanos.  

(STAKE, 2011, p. 46) 

  

Neste capítulo, o contexto de pesquisa, os participantes, bem como os procedimentos 

metodológicos adotados serão apresentados para o desenvolvimento do processo de geração 

de dados.  

O presente estudo de investigação científica pode ser definido como uma pesquisa 

qualitativa de viés autoetnográfico com ênfase no contexto escolar cotidiano.Deve-se destacar 

que a pesquisa qualitativa é marcada por uma rica descrição de ações pessoais e ambientes 

complexos, assim como é conhecida pela integridade de seu pensamento. Na verdade, não 

existe uma única forma de pensamento qualitativo, mas uma diversidade de formas. O 

pensamento qualitativo é interpretativo, baseado em experiências, situacional e humanístico. 

Sendo assim, cada pesquisador optará por um segmento, mas quase todos trabalharão muito 

na interpretação, transformando parte da história em termos experienciais. (STAKE, 2011, p. 

41) 

No que tange a sua contribuição para a educação, Gatti e André (2013, p. 34) 

assinalam que a pesquisa qualitativa trouxe grandes e variadas contribuições, permitindo 

melhor compreensão dos processos escolares e ampliando o universo epistemológico das 

discussões acerca de fatos educacionais, gerando maior engajamento por parte dos 

pesquisadores com as realidades observadas. 

Nesse sentido, não há como observar o mundo sem relacioná-lo às práticas sociais e 

significados vigentes. Além disso, a capacidade de compreensão do observador está atrelada 

aos seus próprios significados, uma vez que ele não é um relator passivo. (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 32) 

Ao desenvolver sua pesquisa, o pesquisador qualitativo 
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[...] tenta relatar algumas experiências situacionais, geralmente não em grande 
quantidade e não necessariamente utilizando as mais influentes. O pesquisador 
seleciona as atividades e os contextos que oferecem possibilidade de compreender 
uma parte interessante sobre como as coisas funcionam. A amplitude e a totalidade 
da experiência estudada não são tão importantes quanto selecionar experiências que 
possam ser consideradas revelações perspicazes, uma boa contribuição para a 
compreensão pessoal. (STAKE, 2011, p. 68) 

 

Ancorada em um viés crítico, o papel da pesquisa qualitativa neste estudo estaria mais 

voltado ao microcosmo da sala de aula, buscando analisar como e por que a predileção pelo 

inglês hegemônico ainda impera, verificando as opiniões dos alunos sobre os sotaques 

estigmatizados e investigando a maneira que os alunos percebem e interpretam suas posturas e 

opiniões. 

Quanto ao viés etnográfico do presente estudo, Blommaert e Dong (2010, p. 6) 

apontam que a Etnografia é geralmente descrita como um método de registro de material 

empírico, que no campo da linguagem pode ser concebida como uma técnica ou uma séria de 

propostas que analisam determinado contexto. Já Atkinson (2001 apud PFAFF, 2013, p. 257) 

acrescenta que a Etnografia, além de ser uma abordagem metodológica, descreve um esquema 

de registro de material empírico, o qual inclui diferentes formas de observação participante e 

entrevistas, mas que de um modo geral está aberta a todos os tipos de coletas de dados. Por 

fim, Rocha e Eckert (2008, p. 3-4) acrescentam que a pesquisa de campo etnográfico estuda o 

Outro, como uma Alteridade, mas justamente para conhecer o Outro. E a observação é esta 

aprendizagem de olhar o Outro para conhecê-lo. Nesse processo, acabamos nos conhecendo 

melhor. 

Quando comparamos a Etnografia à Autotnografia, podemos pontuar que na 

abordagem etnográfica tradicional, o pesquisador, que é chamado de observador por Lüdkee 

André (2014, p. 19, 20), tem como grande desafio se fazer aceito desde os contatos iniciais 

com os participantes, decidindo quão envolvido estará nas atividades e procurando não ser 

identificado com nenhum grupo particular. Já na Autoetnografia, temos um pesquisador que 

se auto-observa por meio das práticas que emergem a partir de um determinado grupo ou 

contexto. Portanto, não se trata de adentrar o universo do outro, daquele que é diferente ou 

estranho. O autoetnógrafo pesquisa ou estuda o que ele faz, bem como os significados gerados 

pelo que ele diz e/ou faz, tendo acesso direto às experiências, pensamentos e reflexões que 

fluem de sua mente. Grosso modo, na Etnografia, o pesquisador é visto como um estranho e 

na Autoetnografia, ele é familiar, posto que é membro do grupo pesquisado. (ERIKSSON, 

2010, p. 93) 
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Diante disso, esta pesquisa apresenta sua base metodológica apoiada na 

Autoetnografia, pois nela eu também exerço a auto-reflexão e observação por meio das 

práticas pedagógicas desenvolvidas nas turmas pesquisadas. Segundo Pardo (2019, p. 21),  

(...) o uso da autoetnografia consiste em estabelecer um diálogo constante consigo 
mesmo. Logo, apesar de não parecermos estranhos a nós mesmos, por diversos 
momentos este diálogo pode ser conflituoso, já que nem sempre nossas práticas são 
reflexos do que teorizamos e vice-versa. 

 

Ainda de acordo com autor supracitado, a etapa de geração de dados desse tipo de 

pesquisa torna-se um grande desafio devido ao fato de o professor/autoetnógrafo ser o 

responsável por elaborar plano de aula e o material didático, implementá-los em sala de aula, 

bem como lidar com as questões de sala de aula. No caso da pesquisa apresentada, vale 

destacar que esse desafio também se fez presente por meio do tempo de aula insuficiente para 

desenvolver atividades que exigiam maior infraestrutura escolar. Por exemplo, a falta de 

acesso à Internet em sala de aula fez com que algumas atividades fossem fragmentadas em 

diversas aulas ou concluídas em casa. 

Decerto, como ressalta Pardo (2019, p. 34), a pesquisa de cunho autoetnográfico 

possui muitas vezes um caráter de autoanálise em seus mais diversos aspectos, visto que nos 

auxilia a questionar nossas práticas, vaidades e identidades, assim como, nos oferece 

subsídios para promover mudanças a partir da reflexão crítica acerca de nossas práticas. 

Por fim, os instrumentos utilizados para a geração de dados focalizam na análise dos 

desdobramentos de algumas atividades de compreensão oral da coleção Learn and Share in 

English: língua estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio, bem como das atividades de 

cunho intercultural elaboradas por mim como professora regente das turmas pesquisadas. É 

importante destacar que a metodologia de pesquisa terá como base a aplicação de 

questionários semi estruturados e de entrevistas individuais com alguns alunos respondentes e 

uma professora de língua portuguesa com vistas a analisar e investigar mais profundamente os 

desdobramentos oriundos das atividades pedagógicas desenvolvidas nas aulas. 

Além disso, apresentarei as atividades implementadas por meio de um diário de 

campo, que é uma das técnicas associadas ao método etnográfico de extrema importância para 

todo antropólogo. Segundo Rocha e Eckert (2008, p. 15), o diário de campo serve de espaço 

fundamental para o antropólogo organizar suas ações futuras em campo, bem como é um 

espaço de avaliação de sua conduta em campo, deslizes e acerto junto às pessoas e/ou grupos 

pesquisados, numa constante vigilância epistemológica.  



 

 

100 

 

 

Sendo assim, no presente estudo, grande parte das atividades pedagógicas 

implementadas não foram relatadas com o objetivo somente de descrever as reações dos 

alunos no processo de ensino-aprendizagem.  O uso de um diário de campo auxiliou na 

análise e avaliação da forma que a pesquisa foi elaborada e conduzida de modo a gerar 

reflexão e/ou mudança de conduta. 

 

3.1 Contexto e participantes da pesquisa 

 

As seis turmas de Ensino Médioregular noturno fizeram parte deste estudo pelo fato de 

essa etapa da Educação Básica ser geralmente composta por alunos que demonstram uma 

postura mais receptiva à implementação de um trabalho que contemple o desenvolvimento da 

reflexão crítica. Além disso, a necessidade do desenvolvimento de um trabalho de cunho 

intercultural nas aulas de inglês justifica-se nesse grupo de alunos pelo fato de muitos deles 

nunca terem tido essa abordagem ao longo da Educação Básica, fazendo com que seu 

pensamento fosse moldado de acordo com a visão monolítica de ensino-aprendizagem de 

língua inglesa. 

No entanto, o ideal é que este trabalho voltado ao ensino de língua inglesa à luz de 

premissas que envolvem o letramento crítico, o ILF e a interculturalidade seja implementado 

desde os primeiros anos do ensino fundamental I ou II para que desde o primeiro contato com 

a língua inglesa na escola, o aluno descubra sua pluralidade e diversidade no contexto escolar 

a fim que o ciclo de ações pedagógicas que preconizam exacerbadamente um modelo de 

língua estagnado em padrões hegemônicos e estandardizados não seja perpetuado.  

 

3.1.1. Os alunos  

 

Os alunos participantes da pesquisa pertencem às turmas – 1°, 2° e3° ano do Ensino 

Médio regular do curso de Formação Geral do turno da noite. As turmas são geralmente 

compostas por adultos, cujas idades variam entre 18 anos e 50 anos. Grande parte desses 

alunos ingressou no Colégio Estadual Pandiá Calógeras para fazer o Ensino Médio regular, 

ou seja, eles iniciaram e concluirão o Ensino Médio na mesma escola. Além disso, como 

adultos, muitos desses alunos são trabalhadores que estavam fora da sala de aula há anos e 

buscam finalizar o Ensino Médio visando a uma melhor colocação no mercado de trabalho. 
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Outro fato relevante é que maioria dos alunos somente estuda a língua inglesa na 

escola, poucos a estudam ou estudaram anteriormente em escolas de idioma devido ao baixo 

poder econômico para ingressar nesse modelo de ensino Sendo assim, todo o conhecimento 

sobre a língua inglesa foi adquirido por eles na escola ou nas práticas sociais diárias, tais 

como ouvir músicas e assistir a filmes ou a vídeos em inglês.  

Diante desse cenário, podemos afirmar que os alunos turmas participantes desta 

pesquisa apresentam nível básico de proficiência em língua inglesa; contudo, esse fato não 

serve de impedimento para o desenvolvimento de um trabalho de viés intercultural que 

envolva a análise de material didático com áudio, bem como a leitura de textos em inglês. 

Alinhada a uma perspectiva crítica de ensino, a proposta de ensino intercultural adotada aqui 

objetiva, sobretudo, incentivar o desenvolvimento do senso crítico, estabelecendo uma nova 

leitura de mundo no que diz respeito ao ensino-aprendizagem de língua inglesa. 

 

3.1.2. A professora  

 

Como responsável pelo desenvolvimento deste estudo, apresento brevemente minha 

trajetória profissional. Sou professora de língua inglesa no Colégio Estadual Pandiá 

Calógeras desde o ano de 2005. Entretanto, a minha experiência no contexto da escola 

pública se iniciou no ano de 2001, como professora de língua inglesa do Ensino Fundamental 

II no município de Magé.  

Devo lembrar que a conscientização acerca da importância do ensino intercultural de 

língua inglesa não foi algo recorrente no início de minha carreira. Na verdade, por ter sido 

moldada conforme a visão monolítica de ensino de língua inglesa a partir dos meus primeiros 

contatos com a língua enquanto aluna, reproduzi também por longos anos uma visão 

monolítica de língua em sala de aula.  

Os cinco anos de graduação no curso de Letras (português – inglês) na Universidade 

Federal Fluminense não foram decisivos na mudança de pensamento, pois creio que a minha 

imaturidade na época, assim como, a área do setor privado no qual eu trabalhava, a saber, 

cursos livres de inglês, ainda exerciam uma influência considerável na manutenção de minha 

alienação acerca do ensino crítico de cultura e língua. Na verdade, comecei a trabalhar em 

cursos livres privados assim que ingressei na faculdade, e permaneci trabalhando nesse 

contexto por vinte anos. Nesse período, respirei a predileção pelo ensino de inglês nativizado. 
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Contudo, ao longo dos anos, geralmente também sofremos mudanças internas, e 

comigo não foi diferente. A despeito de ter conhecido a inter-relação entre cultura e língua 

desde a graduação, esse momento de mudança de postura e pensamento se concretizou na 

prática e de forma mais evidente quando me tornei uma professora pesquisadora durante o 

Mestrado em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Essa fase de minha 

vida me trouxe uma nova perspectiva educacional, ampliando a minha visão dentro e fora da 

sala de aula. 

Portanto, o presente estudo é fruto de um processo de crescimento e de 

autoconhecimento profissional, uma vez que o docente que consegue associar o trabalho de 

pesquisa às práticas pedagógicas, atuando como um professor pesquisador de sua própria 

prática ou das práticas pedagógicas com as quais convive, estará aperfeiçoando-se 

profissionalmente, compreendendo melhor suas ações como mediador de conhecimentos e seu 

processo interacional com os alunos no processo de ensino-aprendizagem. (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 32-33) 

 

3.1.3. O município de São Gonçalo e seu perfil socioeducativo 

 

Com uma área total de 248,160 km² (correspondentes a 5% da área da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro), e uma população estimada de 1.091.737de habitantes 

segundo dados de 2020 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  O 

município de São Gonçalo encontra-se no lado oriental da Baía de Guanabara – chamado 

também de leste Guanabarino – e é atravessado por três grandes vias de acesso: RJ-106 

(estrada litorânea – direção Região dos Lagos Fluminenses), RJ-104 (indo até Magé em 

direção as cidades serranas) e BR-101. 

Ainda de acordo com o último senso feito pelo IBGE em 2017, o salário médio mensal 

dos trabalhadores formais de São Gonçalo é de 2,1 salários mínimos. Quanto à taxa de 

escolarização entre 6 e 14 anos, ela é de 96, 7%. Além disso, foram matriculados 97.382 

alunos no Ensino Fundamental e 25. 125 no Ensino Médio. 

Por meio dos dados do ano de 2018 fornecidos pelo Inep (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas) sobre o desempenho dos alunos do 9° ano da rede estadual de ensino de 

São Gonçalo no que diz respeito à leitura e à interpretação de textos em língua portuguesa, 

teremos um breve panorama do desenvolvimento do aprendizado dos alunos da rede pública 
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desse município. A despeito da pesquisa aqui desenvolvida focalizar o ensino de língua 

inglesa para o Ensino Médio, os dados do Inep são relevantes na medida em que desvelam um 

perfil socioeducativo do município que ainda precisa sofrer melhoras. 

De acordo com os dados apresentados, dentre os 5.243 alunos pesquisados, 

somente 1.443 demonstraram o aprendizado adequado, ou seja, a proporção de alunos 

que aprenderam significantemente nas competências de leitura e interpretação de textos foi de 

28%. No entanto, quando comparados ao cenário estadual, esses dados revelam que a 

proporção de alunos inseridos no mesmo perfil, que aprenderam as competências de leitura e 

interpretação de textos de forma significativa é de 36%, a saber, 

dos 43.745 alunos, 12.547 demonstraram o aprendizado adequado. Sendo assim, os dados 

relacionados à leitura e interpretação de textos em língua portuguesa revelam os déficits de 

aprendizagem desses alunos. 

Ainda de acordo com os dados do Inep de 2018, o Colégio Estadual Pandiá 

Calógeras, cujos alunos fazem parte da presente pesquisa, apresentou os seguintes índices de 

reprovação geral nas turmas de Ensino Médio distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite: 

 

Quadro 8 - Índice de reprovação, abandono e aprovação do Colégio Estadual Pandiá 

Calógeras no ano de 2018 

Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

1° ano EM 35,2% - 134 

reprovações 

3,8% - 15 abandonos  61,0% - 232 

aprovações 

2° ano EM 21,7% - 71 

reprovações 

1,4% - 5 abandonos 76,9% - 252 

aprovações 

3° ano EM 10,4% - 29 

reprovações 

2,0% - 6 abandonos 87,6% - 240 

aprovações 

Fonte: Inep 2018. 
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De acordo com o Inep, quando o índice de reprovação está acima de 15%, que é o caso 

das turmas de 1° e de 2° anos, faz-se necessário intervir no trabalho pedagógico rapidamente, 

uma vez que muitos estudantes poderão evadir da escola.  

Buscando evitar essa evasão escolar, no início do ano de 2019, a equipe pedagógica do 

Colégio Estadual Pandiá Calógeras propôs aos professores o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares com vistas a combater os índices mais preocupantes. Os projetos foram 

desenvolvidos ao longo do ano letivo e acabaram se tornando uma grande oportunidade de se 

trabalhar questões interculturais de forma interdisciplinar.  

Quanto ao projeto desenvolvido e relacionado à presente pesquisa, ele foi 

implementado em uma das turmas de 2° ano juntamente com uma professora de língua 

portuguesa. Este projeto, cujo título foi Integrando a interculturalidade às aulas de leitura, 

apresentou como principal objetivo o fomento de reflexões interculturais nas aulas de língua 

inglesa e portuguesa por meio da leitura. Ainda é importante frisar que os procedimentos para 

o desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto citado são mencionados no item 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS. 

 

3.2. Procedimentos para a geração de dados: 

 

A geração de dados apresentada ocorreu ao longo de três bimestres, mais precisamente 

de março a setembro de 2018, e ao longo do ano letivo de 2019. Os participantes da pesquisa 

são alunos de seis turmas do Ensino Médio regular noturno do Colégio Estadual Pandiá 

Calógeras. Grosso modo, as aulas transcorreram ao longo dos bimestres de maneira fluída, 

haja vista que as atividades foram somente paralisadas em decorrência de feriados, de provas 

bimestrais, recesso escolar do mês de julho e atividades interdisciplinares, tais como: festas, 

feiras e passeios. 

É importante frisar que as atividades pedagógicas apresentadas nesta pesquisa, a saber, 

as atividades de compreensão oral do LD, bem como as atividades interculturais adicionais 

foram implementadas em todas as turmas mencionadas anteriormente. Entretanto, foram 

selecionadas algumas turmas para a apresentação das atividades juntamente com seus 

desdobramentos no presente estudo. 

No que tange à proposta inicial deste estudo, os alunos participantes desta pesquisa 

responderam a um questionário em que apresentaram suas definições para o termo cultura, 
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bem como expuseram suas experiências com o ensino intercultural em anos escolares 

anteriores. Em aulas subsequentes, atividades de compreensão oral do livro didático foram 

implementadas com o objetivo de investigar a familiaridade dos alunos com a(s) variedade(s) 

apresentada(s), assim como discutir a presença dela(s) nas unidades. Cabe salientar que além 

das atividades pedagógicas do livro, os alunos participaram de atividades adicionaisnas quais 

discutiram questões relacionadas ao status do inglês no mundo e refletiram a respeito do 

preconceito lingüístico por meio de um projeto interdisciplinar. 

Já os critérios estabelecidos para a escolha das atividades pedagógicas que foram 

implementadas, a própria sequência das unidades da coleção foi respeitada. Contudo, somente 

as que apresentavam atividades muito similares a alguma aplicada em aulas anteriores foi 

suprimida.  

Devemos ressaltar que este estudo é, sobretudo, de natureza qualitativa e tem como 

objetivo geral investigar o papel do ensino de natureza intercultural nas aulas de língua 

inglesa a partir da implementação de diversas atividades pedagógicas. Sendo assim, o livro 

didático não se constitui como principal objeto de estudo desta pesquisa. Nas duas aulas 

semanais de dois tempos de 50 minutos que ocorrem em cada turma, as atividades 

interculturais do livro didático ocuparam uma boa parcela das aulas; contudo elas não foram 

as únicas atividades implementadas. Por exemplo, atividades voltadas para o ensino de leitura 

e de escrita também fizeram parte do escopo das aulas. 

 

3.2.1. Atividades de compreensão oral do LD e as atividades pedagógicas adicionais: 

apresentações de propostas 

 

A coleção Learn and Share – língua estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio 

utilizada como um dos objetos de estudo desta pesquisa é uma das coleções aprovadas pelo 

PNLD 2018 e também foi escolhida pelo grupo de professores regentes de LI do C. E Pandiá 

Calógeras no ano de 2017 para ser implementada em ano subsequente.  

Quanto à relação entre a proposta de ensino intercultural desta pesquisa e as propostas 

do manual do professor (doravante MP) no que tange a esse tema, é interessante sublinhar que 

alguns de seus objetivos são o de proporcionar que os alunos conheçam e usem a língua 

inglesa como instrumento de acesso a informações, a outras culturas e grupos sociais, bem 

como percebam a importância da produção cultural em inglês como representação da 

diversidade cultural e linguística. (CARDOSO; AMADEU, p. 173, 2016a) Nesse sentido, as 
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propostas apresentadas pelos autores do LD estão teoricamente consoantes com as propostas 

desta pesquisa.  

Deve-se também ratificar que as análises e resultados apresentados no presente estudo 

não representam uma análise exaustiva de cada unidade em sua totalidade. Portanto, a 

produção inicial de dados foi realizada ao longo dos três primeiros bimestres do ano letivo de 

2018, enfocando a implementação das atividades de compreensão oral que se seguem: 

 

Quadro 9 - Atividades de compreensão oral do volume 1 

UNIDADE Listening 

1 Exercise and the brain 

38 Malala’s speech 

 

Quadro 10 - Atividades de compreensão oral do volume 2 

UNIDADE Listening 

1 Interview with the author of a book about learning in the 
age of technology 

2 The Mission of an Animal Protection Organization 

 

Quadro 11 - Atividades de compreensão oral do volume 3 

UNIDADE Listening 

1 An online charity’s mission 

2 A speech in praise of Rosa Parks 

 

                                                           

8 A atividade de compreensão oral da unidade 2 não foi analisada por também apresentar áudio reproduzido por 
falantes norte-americanos. Sendo assim, os resultados gerados por meio dessa unidade provavelmente seriam 
muito semelhantes ao da unidade 1. 
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Primeiramente, as atividades de compreensão oral listadas nos quadros anteriores 

foram implementadas conforme apresentadas no LD (v. Anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6). No entanto, 

posteriormente, algumas dessas atividades também foram complementadas e/ou adaptadas por 

meio de debates e discussões sobre os prováveis motivos que subjazem a escolha da(s) 

variedade(s) apresentadas e a familiaridade dos alunos com ela(s). Essas atividades 

objetivaram investigar a visão dos educandos sobre essa(s) variedades no contexto escolar, 

bem como a forma que eles a definem. Em outras palavras, nessas atividades, a investigação 

focalizou na legitimação que os educandos conferem variedades às apresentadas. 

Cabe salientar que as atividades de compreensão oral que geraram desdobramentos e 

são discutidas na seção que se segue são as das unidades 1 e 3 do LD das turmas de 1° ano, e 

da unidade 2 do LD do 2° ano. Já a atividade da unidade 1 do 2° ano e as das unidades 1 e 2 

do LD do 3° ano foram implementadas, mas não geraram desdobramentos.Essas atividades 

apresentaram áudios que refletiam a fala de pessoas do círculo central. No caso específico do 

LD do 3° ano, as atividades de compreensão oral foram também implementadas, mas não 

houve o desenvolvimento de atividades voltadas à diversidade de sotaques por meio do LD 

pelo fato de o terceiro volume apresentar áudios de falantes do círculo central em sua maioria.  

A ausência da diversidade de sotaques da língua inglesa nos áudios serviu de objeto de 

reflexão e discussão durante a implementação das atividades. Sendo assim, os alunos 

discutiram sobre essa questão ao longo das atividades de compreensão oral do LD. Entretanto, 

esse tema foi debatido de forma mais aprofundada por meio de outras atividades pedagógicas 

interculturais que foram desenvolvidas ao longo do ano letivo. Dessa forma, a reflexão crítica 

sobre esse tema foi gerada a partir de outras atividades elaboradas especificamente para as 

turmas do Ensino Médio, tais como a análise de reportagens, debates, discussão com base em 

um vídeo, etc. 

Outro ponto que precisa ser lembrado é que o presente estudo foi realizado com 6 

turmas do Ensino Médio anos letivos de 2018 e 2019. Vale frisar que no ano de 2019, duas 

turmas de 1° ano foram compostas por novos alunos, já as demais prosseguiram 

majoritariamente com os mesmos alunos, havendo somente a mudança de série. Todas as 

turmas de acordo com seus respectivos anos de escolaridade realizaram as atividades 

propostas. No entanto, foram selecionados os relatos mais pertinentes para o desenvolvimento 

dessa pesquisa. 
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3.2.2. Diário de campo: outras propostas de atividades pedagógicas interculturais realizadas 

com as turmas de Ensino Médio. 

 

Após o período inicial de implementação e discussão sobre as atividades de 

compreensão oral da coleção pesquisada, outras atividades pedagógicas foram desenvolvidas 

no último bimestre do ano letivo de 2018 e ao longo do ano letivo de 2019 com o objetivo de 

aprofundar a discussão sobre o tema proposto, bem como fomentar uma postura crítica nos 

alunos participantes. 

Vale novamente salientar que as turmas do 3° ano do Ensino Médio concluíram o 

curso de Formação Geral no ano de 2018, por isso, não participaram desta pesquisa no ano de 

2019. Já as demais turmas continuaram fazendo parte da pesquisa juntamente com as novas 

turmas de 1° ano que iniciaram no ano letivo de 2019. 

Quanto às atividades de compreensão oral dos LDs pesquisados, algumas delas 

continuaram a ser implementadas nas turmas pesquisadas até o final do ano de 2018. Além 

disso, outras atividades pedagógicas de viés intercultural (v. Apêndice3) foram desenvolvidas 

com base na leitura e produção de textos ao longo dos anos 2018 e 2019. Dentre elas, 

atividades com textos autênticos, debates, análise de imagens e entrevistas. 

Portanto, o enfoque na leitura e produção de textos que abordam temas interculturais 

continuou sendo dado. Isso ocorreu também por meio de um projeto interdisciplinar proposto 

pelo corpo docente da escola, que culminou com a apresentação de diversas atividades 

pedagógicas. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS  

 

A linguagem é, por natureza, um fenômeno 

social; o lugar da linguagem é a comunidade de 

fala e não um território geográfico.  

                     (BRUTT-GRIFFLER, 2002, p. 11) 

 

Neste capítulo, os dados produzidos ao longo deste estudo são analisados e discutidos 

com base nos pressupostos teóricos apresentados no capítulo 2, objetivando também dar início 

à reflexão sobre as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

i. Como a interculturalidade é apresentada aos alunos em algumas atividades 

pedagógicas propostas pelos LDs pesquisados? 

ii. Qual a importância do professor na elaboração e implementação de atividades voltadas 

ao fomento de um ensino de visão intercultural nas aulas de língua inglesa? 

iii. De que maneira as atividades pedagógicas interculturais adicionais e as apresentadas 

pelo livro didático geraram reflexão e conscientização nos alunos pesquisados? 

iv. Quais concepções de ensino intercultural de língua inglesa embasam as propostas do 

documento vigente da política linguística educacional, a saber, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC)? 

 

 Primeiramente, foi realizada uma análise das respostas dos alunos às perguntas 

apresentadas em um questionário inicial (v. Apêndice2). Por meio desse questionário, 

investigamos o conceito do termo cultura, bem como analisamos as impressões dos alunos 

sobre o ensino de língua inglesa à luz da interculturalidade. Na sequência, foram 

implementadas as duas primeiras atividades de compreensão oral dos três volumes da coleção 

Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio com o 

intuito de investigar a familiaridade dos alunos com as variedades de língua inglesa 

apresentadas nessas atividades. Podemos destacar que os alunos foram levados a discutir a 

presença dessas variedades com o objetivo de gerar reflexão, bem como investigar a opinião 

deles sobre a predominância do inglês de modelo hegemônico nos materiais didáticos. 

 Já na fase de implementação de atividades interculturais adicionais, foi desenvolvida 

uma atividade com a apresentação de um vídeo, visando discutir a legitimação do sotaque do 
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falante nativo e, por conseguinte, os motivos que subjazem essa legitimação. Portanto, nessa 

primeira fase de geração de dados, a visão dos alunos acerca do termo cultura e suas 

experiências pregressas com o ensino intercultural de língua inglesa foram focalizadas com 

vistas a analisar e discutir suas crenças e opiniões sobre as atividades pedagógicas de viés 

intercultural propostas, buscando, assim, fomentar uma reflexão crítica sobre o tema. 

Com vistas a desenvolver um trabalho de viés intercultural em sala de aula e fomentar 

reflexão e uma postura crítica nos alunos, discussões sobre suas crenças e outras atividades 

interculturais foram desenvolvidas posteriormente. Essas atividades serão relatadas com 

maior aprofundamento nas próximas seções. 

 
4.1. O ensino de língua/cultura na visão dos alunos: primeiras impressões 
 

De acordo com Kramsch (1996, p. 4), uma das formas mais relevantes de 

manifestação da cultura ocorre por meio da língua e, por sua vez, a língua exerce papel de 

mediadora da cultura. Considerando a importância dessa mediação, o professor de língua 

inglesa precisa analisar e refletir sobre as práticas que se propõem a apresentar a relação entre 

língua e cultura no processo de ensino-aprendizagem.  

Além disso, para a referida autora existem três possíveis relações entre língua e cultura 

no contexto escolar: 

A primeira é cultura na língua, que pressupõe o ensino de aspectos culturais 
simultaneamente ao trabalho com a aquisição da língua, sem haver, no entanto, 
nenhum tipo de reflexão intercultural durante esse trabalho. A segunda é cultura e 
língua, ou seja, aspectos culturais sendo ensinados paralelamente ao ensino de 
elementos linguísticos, tais como estruturas e vocabulário na língua-alvo, sem 
ocorrer nenhuma reflexão intercultural. Finalmente, língua como cultura, que prevê 
uma reflexão crítica, ou comparação, durante o trabalho com o sistema formal 
linguístico, sobre aspectos culturais de outros países e sua relação com a cultura 
nacional – a interculturalidade e o multiculturalismo. (KRAMSCH, 1996, p. 7 apud 
RODRIGUES, 2013, p. 182, grifo do autor) 

 

Diante das três visões apresentadas, o presente estudo preconiza o ensino de “língua 

como cultura”, coadunando esses elementos ao longo das práticas pedagógicas com o objetivo 

de promover uma reflexão intercultural que também aborde a relação de aspectos culturais de 

outros países e sua relação com a cultura nacional. 

Nessa perspectiva, como proposta preliminar de investigação, o questionário inicial (v. 

Apêndice 2) sobre hábitos culturais e práticas pedagógicas foi respondido por 44 alunos das 6 

turmas de Ensino Médio pesquisadas. Quanto às respostas, foi possível observar que a 



 

 

despeito de eles não terem 

maioria ressaltou a importância da presença 

Gráfico 2 abaixo:  

 

Gráfico 2 - Respostas dos alunos 

 

Portanto, o fato de 

também precisa permear o processo de ensino

aspecto positivo, haja vista que, dessa 

trabalho proposto. Todavia, cabe sublinhar que esses alunos ainda carregam crenças que 

relacionam e limitam o ensino de cultura em língua inglesa a aspectos culturais dos países do 

círculo central. Nesse se

ressignificada de forma a enfocar o ensino de “língua como cultura” mencionado por 

Kramsch (1996). 

As crenças que os alunos apresentam sobre o ensino de língua/cultura na nas aulas de 

inglês foram construídas ao longo de vários anos letivos

também observar nas respostas do questionário inicial

tido mais contato com o inglês 

afirmou nunca ter observado essa questão em anos anteriores. 

No entanto, esses que afirma

tiveram mais contato com modelos hegemônicos de inglês

Você acha que o ensino de cultura é importante nas 

s não terem tido experiência anterior com ensino intercultural de viés crítico, a 

maioria ressaltou a importância da presença da cultura nas aulas de inglês, conforme mostra o 

dos alunos sobre a importância do ensino de cultura nas aulas de língua 
inglesa 

 

Portanto, o fato de 93,2 % dos alunos respondentes reconhecerem que a cultura 

também precisa permear o processo de ensino-aprendizagem deve ser encarado como 

aspecto positivo, haja vista que, dessa forma, eles apresentaram uma boa receptividade ao 

trabalho proposto. Todavia, cabe sublinhar que esses alunos ainda carregam crenças que 

relacionam e limitam o ensino de cultura em língua inglesa a aspectos culturais dos países do 

círculo central. Nesse sentido, essa receptividade ao ensino intercultural precisa ser 

a a enfocar o ensino de “língua como cultura” mencionado por 

As crenças que os alunos apresentam sobre o ensino de língua/cultura na nas aulas de 

construídas ao longo de vários anos letivos. Por exemplo, foi interessa

nas respostas do questionário inicial que grande parte 

tido mais contato com o inglês norte-americano desde o Ensino Fundamental II. Out

afirmou nunca ter observado essa questão em anos anteriores.  

No entanto, esses que afirmaram nunca terem observado essa questão provavelmente 

tiveram mais contato com modelos hegemônicos de inglês atrelados ao 
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língua, pois a aquisição de língua como um sistema fixo de estruturas, formas e funções 

discursivas dissociadas de um conhecimento cultural reflexivo e crítico sempre foi mais 

evidenciada. (KRAMSCH, 1996, p. 6) 

Ao analisarmos o gráfico que apresenta as variedades de língua inglesa (Gráfico 3) 

com as quais os alunos tiveram contato em anos escolares anteriores, dois problemas 

recorrentes emergem. O primeiro é o foco exacerbado na cultura dos países do círculo central, 

especialmente, a dos Estados Unidos, que gera no aluno uma visão limitada acerca do inglês 

no mundo. Já o segundo é a alienação de muitos alunos em relação à língua inglesa 

apresentada no contexto escolar. Por exemplo, muitos alunos desconhecem que o inglês é 

falado como primeira ou segunda língua em diversos países ao redor do mundo, assim como 

pensam que o inglês norte-americano ou o britânico são os modelos que devem ser 

apresentados nos contextos de ensino. 

É importante também destacar que ao analisarmos o gráfico, podemos observar que 

dentre os 44 alunos respondentes, nenhum mencionou ter tido contato com o inglês britânico, 

que por sua vez, está geralmente presente nos materiais didáticos por fazer parte do círculo 

central. Nesse caso, a não identificação de contato com essa variedade por parte dos alunos 

pode ser justificada pela falta de conhecimento deles nessa identificação. De qualquer forma,o 

questionário apresentou dados que condizem com o modelo de ensino de língua neutra e 

monolítica em que o ensino de uma língua fechada em si mesma tem como base a sua 

apresentação prioritariamente como estrutura. 

 

Gráfico 3 - Inglês focalizado nas aulas em anos escolares anteriores de acordo com os alunos 
respondentes 
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As representações do idioma inglês e suas culturas, difundidas no Brasil, 

principalmente, pelo inglês norte-americano e britânico são questões que precisam ser 

discutidas no contexto escolar. Com base em Hall (2000, p. 10-11), Monte Mór (2008, p. 169-

170) salienta que as representações de cultura e língua de países como os Estados Unidos e a 

Inglaterra geralmente são permeadas por imagens de univocidade, unificação, gerando, assim, 

confiabilidade e equilíbrio. Dessa forma, como um contraste de integridade com o “outro”, 

que está fraturado, multifacetado, com identidade descentrada, a ideia de identidade íntegra e 

constante conquista a posição de “modelo” de credibilidade e sucesso a ser seguido por 

aqueles que ainda não se estabeleceram ou definiram. 

Nesse caso, temos também que considerar o olhar depreciativo que muitas vezes nós 

brasileiros temos sobre a nossa língua e cultura, considerando a do outro sempre melhor. Essa 

visão distorcida de nós mesmos pede gerar uma postura ingênua, passiva e acrítica a respeito 

da língua inglesa e de seu uso. Portanto, quando analisamos essa questão, devemos considerar 

que o status do inglês no mundo é um tema relevante que precisa ser mais debatido no 

contexto escolar. 
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4.2. Considerações sobre a implementação das primeiras atividades de compreensão oral 

do LDs analisados e seus desdobramentos 

 

Dentre as inúmeras observações feitas no Programa Nacional do Livro Didático de 

2018 (PNLD 2018) sobre as coleções de inglês e espanhol aprovadas, uma que merece 

destaque é o reconhecimento da oferta ainda tímida de atividades em áudio que apresentem 

uma maior diversidade de falantes de língua inglesa: 

 

Em relação aos textos orais, disponibilizados nos CDs em áudio que acompanham as 
coleções, nota-se, também, uma evolução no que diz respeito, principalmente, aos 
gêneros discursivos. Observa-se também um incremento de oferta, mesmo que ainda 
tímido, de variedades de falares representativos de diferentes grupos constituintes 
das comunidades linguísticas hispano falantes e anglófonas. (BRASIL, 2018, p. 28) 

 

O cenário apresentado desvela o LD como uma ferramenta ainda limitada e limitadora 

no que diz respeito à difusão das variedades linguísticas. Desse modo, o professor pode 

expandir os limites impostos pelo LD à língua, fazendo, primeiramente, questionamentos 

sobre o seu uso e colocando-o sob o constante crivo de uma avaliação sistemática e crítica. 

(RAMOS, 2009, p. 177) 

Nessa perspectiva, Kellner (1995 apud Scheyerl 2012, p. 48) acrescenta que 

professores e alunos precisam desconstruir as ideologias que as editoras disseminam, 

reconhecendo não só como as narrativas, imagens e slogans da mídia globalizada tentam 

legitimar estilos de vida que jamais serão nossos, mas também como a presença dessas falsas 

experiências têm perversamente definido o comportamento, identidade de muitos. Sendo 

assim, Scheyerl (2012, p. 48) sugere 

 
a utilização de materiais autênticos variados, nativos, nativizados, não-nativos, 
gravados ou escritos, que oportunizem a função sociointeracionista e simbólica da 
língua, de acordo com as dinâmicas de relações de poder que detêm prestígio 
político e hierarquia social. Além disso, na qualidade de “materiais de dentro”, esses 
recursos didáticos devem trazer consigo a possibilidade de levar o mundo até a sala 
de aula, problematizando questões culturais, apresentando um cenário multicultural 
e integrando as diversas culturas onde as diferenças entre os indivíduos são 
valorizadas e variedades de vozes e discursos substituam a visão etnocêntrica dos 
livros didáticos de línguas estrangeiras (LE). 
 
 

Ao se referir aos “materiais de dentro”, ou seja, materiais pedagógicos que reflitam os 

contextos social, histórico e ideológico dos alunos, a autora supracitada objetiva destacar que 

o problema dos livros didáticos reside na omissão, nas lacunas que poderiam ser preenchidas 

com atividades atreladas a conteúdos linguísticos que estejam vinculados a cenários 
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multiculturais, multiétnicos, multigeneri, mediadores da conscientização crítica no contexto 

de sala de aula.  

Quanto às atividades de compreensão oral analisadas, a presença do inglês norte-

americano é expressiva desde a primeira unidade, ou seja, em todos os três volumes da 

coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio, 

essa variedade pode ser encontrada com maior frequência. 

É possível observar que os alunos foram conduzidos a se acomodarem a esse modelo 

de inglês ao longo da Educação Básica e de suas experiências cotidianas. Na realidade, a 

presença constante do inglês norte-americano nos LDs não é questionada devido ao fato de 

ela também estar reproduzida fortemente fora de sala de aula. Por exemplo, como já foi 

mencionado, durante as primeiras atividades do LD, os alunos respondentes ao serem 

questionados sobre as situações em que ouviram determinada variedade reproduzida nos 

áudios, bem como a frequência com que eles a ouviram, quando o modelo apresentado era o 

norte-americano, todos afirmavam ter familiaridade com a variedade apresentada. Contudo, 

quando a variedade não era a norte-americana, os alunos concebiam o inglês apresentado 

como “estranho” ou “diferente”. 

Diante disso, as primeiras impressões dos alunos acerca das variedades reproduzidas 

nos áudios dos LDs reafirma a necessidade de implementação de atividades pedagógicas que 

objetivem trazer à tona discussões e reflexões que desconstruam hábitos e crenças que estão 

fundamentadas naquilo que é tido como padrão, e que, ao mesmo tempo, não se propõe a 

expandir a visão de mundo e o senso crítico do aluno. 

Assim, por meio das atividades que apresentaram falantes que não representavam o 

círculo central, os alunos foram levados a discutir a legitimidade do inglês que não era 

estandardizado, a saber, o inglês falado pela paquistanesa Malala em um áudio da terceira 

unidade do livro do 1° ano do Ensino Médio (v. Anexo2) e o inglês falado por indianos em 

um áudio da segunda unidade do livro do 2º ano do Ensino Médio (v. Anexo 4). 

Por meio dessas duas atividades de compreensão oral, foi interessante mais uma vez 

constatar que ao conceberem as variedades de inglês apresentadas como “diferentes”, grande 

parte dos alunos desvelou a distância e/ou falta de contato com outras variedades que estejam 

fora do círculo central. Nesse sentido, cabe ao professor o papel de diminuir ou até mesmo 

eliminar essa distância. 

Em linhas gerais, nessas primeiras atividades de compreensão oral do LD pesquisado, 

os alunos foram questionados em debates durante as aulas se o inglês reproduzido nos áudios 

era legítimo, se eles se interessariam (ou não) pelo conteúdo dos áudios devido ao sotaque 



 

 

116 

 

 

apresentado e, por fim, foi perguntado se o discurso/ideia apresentada nos áudios seria melhor 

caso fosse reproduzida por um sotaque do círculo central, como o norte-americano ou o 

britânico. 

A despeito da estranheza apresentada pela maioria dos alunos ao terem contato com 

sotaques que não fazem parte do círculo central, por meio das respostas de alguns deles sobre 

a legitimidade desses sotaques foi possível também identificar que eles apresentaram uma 

postura crítica diante do tema ao reconhecerem o sotaque como um dos elementos que 

compõem nossa identidade e ao não julgarem sua legitimidade. Em outras palavras, grande 

parte dos alunos ainda entendem, mesmo que inconscientemente, uma visão monolítica de 

língua; contudo, os grupos pesquisados não apresentam em sua totalidade o pensamento 

engessado no que diz respeito às variedades linguísticas.  

Ainda discutindo a presença da interculturalidade no LD pesquisado, não podemos 

deixar de destacar que a terceira unidade do volume 2 (v. Anexo 7), que é o livro destinado 

aos alunos do 2° ano do Ensino Médio, apresenta como um de seus objetivos discutir e refletir 

a respeito da diversidade cultural e preconceito. Nessa unidade, esses temas são, 

principalmente, abordados por meio da leitura de textos. Decerto, identificar e discutir por 

meio da leitura conceitos relacionados à cultura, tais como diversidade, estereótipo, 

preconceito e respeito corroboraram o desenvolvimento de debates em torno desses temas 

durante a implementação das atividades do LD, bem como de atividades interculturais 

adicionais posteriores.  

No que tange à discussão em torno do tema cultura, é importante salientar que a 

unidade em questão não trata o tema de maneira estereotipada, abordando somente costumes 

ou hábitos de um determinado país. Na verdade, a unidade do LD propõe, sobretudo, 

fomentar uma visão intercultural sobre o termo, enfatizando por meio de textos a existência e 

o respeito à diversidade cultural. 

Cabe também frisar que o presente estudo não pretende realizar uma análise 

aprofundada e detalhada de todas as atividades presentes na terceira unidade do volume 2, a 

despeito de elas estabelecerem relação com o tema em discussão. Como já foi mencionado, a 

coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio 

apresenta o caráter heterogêneo da língua inglesa ainda de forma tímida; contudo, a 

apresentação de uma unidade do LD voltada à questão da diversidade cultural de forma não 

estereotipada e folclórica é um passo significativo para a discussão em torno da relevância do 

ensino intercultural de língua inglesa na Educação Básica. 
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No tocante às atividades de compreensão oral do LD pesquisado, que, por sua vez, 

foram mais focalizadas na presente pesquisa, cabe ressaltar que seus desdobramentos serão 

discutidos nas seções a seguir. 

 

4.2.1. Desdobramentos da atividade de compreensão oral do LD (Unidade 1 – 1° ano do 

Ensino Médio)  

 

Nessa atividade, os alunos da turma responderam às questões apresentadas na unidade 

1 do LD da coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – inglês – 

Ensino Médio. A atividade do LD (v. Anexo 1), como as demais que serão analisadas, 

apresentou uma etapa introdutória com questões sobre os hábitos dos alunos no que concerne 

aos exercícios físicos. Na sequência, os alunos ouviram o áudio e responderam às questões 

objetivas de múltipla-escolha. Por fim, discutiram em pequenos grupos as questões 

apresentadas na etapa final, que eram mais voltadas ao compartilhamento de opiniões pessoais 

sobre as rotinas de atividades físicas. É importante destacar que o livro sugere que as 

atividades de conversação da etapa de compreensão oral sejam desenvolvidas em língua 

inglesa; contudo, elas foram desenvolvidas em língua portuguesa nas turmas pesquisadas, 

pois grande parte dos alunos não possui grau de proficiência suficiente para desenvolver o 

tema apresentado todo em inglês. Sendo assim, a partir dessa adaptação, os alunos 

conseguiram participar das atividades de forma mais fluida e eficaz e a língua inglesa não 

deixou de ser trabalhada apesar da pouca ênfase na conversação. 

Deve-se também frisar que o uso da língua materna ao ensinar a língua inglesa precisa 

ser encarado como um recurso, não como um problema. Jordão e Fogaça (2007, p. 93, 94) 

salientam que a própria implementação de atividades pelo viés do letramento crítico gera o 

questionamento de muitos professores devido ao fato dessa abordagem ter sido desenvolvida 

com base em uma perspectiva que focaliza o ensino-aprendizagem de língua materna, 

enquanto o processo desenvolvido em língua estrangeira é diferente, criando, assim, a 

necessidade de desenvolvimento de uma abordagem também diferenciada. Além disso, 

acredita-se que o letramento crítico não estimule a produção oral em língua estrangeira devido 

ao fato de as discussões geradas nesse contexto dificilmente serem conduzidas nessa língua. 
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No entanto, corroborando essa visão crítica de ensino-aprendizagem, os autores 

supracitados, combatem essas críticas ao destacarem que o uso da língua materna muitas 

vezes viabiliza a fluidez da atividade pedagógica, facilitando a participação daqueles alunos 

que têm dificuldade de se expressar em língua estrangeira. 

Na verdade, desenvolver discussões de viés crítico em inglês em turmas da Educação 

Básica, cujo tempo de aula também não viabiliza a preparação desse aluno para a produção 

oral torna muitas vezes inviável o desenvolvimento de atividades que envolvam debates 

Fogaça e Jordão (2007) combatem essas críticas ao reconhecerem que realmente a 

maioria das atividades em torno do LC são conduzidas em língua materna. No entanto, essa é 

uma atitude necessária para que ocorra o desenvolvimento fluido das atividades propostas. 

Caso contrário, os alunos teriam dificuldades para se expressar em LE e as atividades, por sua 

vez, não se concretizariam. Além disso, implementar atividades totalmente em língua 

estrangeira em turmas com perfis heterogêneos poderia gerar relações mais opressoras e 

frustrantes do que normalmente em língua materna devido ao fato de um aluno poder 

apresentar maior ou menor proficiência em inglês do que outro no momento da atividade. De 

qualquer forma, cabe ao professor decidir por meio da análise do seu contexto de ensino à 

medida que tanto a língua materna quanto a estrangeira devem ser usadas em sala de aula. 

Ainda de acordo com Jordão e Fogaça (2007, p. 95), o papel da língua materna no 

processo de discussão é fundamental. Além disso, refletir sobre o papel dos discursos, das 

línguas materna ou estrangeira pode fomentar a consciência do valor educativo de se aprender 

uma língua estrangeira, visto que o ensino-aprendizagem de princípios sócio-educacionais, 

tais como a inclusão social, a inclusão e a representação de identidades sociais, a consciência 

do papel das línguas na sociedade e na diversidade cultural são princípios que precisam ser 

discutidos de forma plena e clara em língua materna para que o suposto domínio exercido pela 

língua estrangeira não seja usado como instrumento para impor ou calar sentidos. Entretanto, 

vale frisar que os alunos também precisam ter oportunidades e recursos disponíveis para 

desenvolverem práticas pedagógicas também em língua estrangeira. 

Retomando a discussão sobre os desdobramentos da atividade de compreensão oral, 

em aula subsequente, que foi realizada no dia 23 de maio de 2018, os alunos ouviram o áudio 

da atividade novamente e compartilharam suas impressões sobre a variedade de inglês 

apresentada nele. Nessa atividade, os falantes eram norte-americanos e foi interessante 

observar que a despeito da dificuldade de compreendê-lo plenamente, os alunos não 

demonstraram surpresa ou estranheza ao ouvi-lo. Tal fato ocorre, porque grande parte dos 
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alunos afirmou por meio de uma breve conversa durante a aula que a variedade reproduzida 

era geralmente ouvida em músicas. Ou seja, mesmo não compreendendo o idioma, alguns 

alunos conseguiram identificar que o áudio reproduzia o inglês do círculo central, uma vez 

que é a variedade com a qual eles sempre tiveram mais contato.  

Essa observação dos alunos certamente não foi surpreendente, pois é este o contexto 

vivenciado pela maioria deles, sejam eles de escolas públicas ou não. Mesmo assim, percebi 

ao final da atividade, a importância de trazer esse fato à tona, pois a identificação dessa 

predominância do inglês norte-americano em nossos contextos social educacional já se 

tornaria um tema para reflexão e discussões futuras. 

Essa constatação também fomenta a necessidade de o professor apresentar aos seus 

alunos outras variedades da língua inglesa e, por conseguinte, viabilizar a construção de uma 

postura ciente e consciente da heterogeneidade da língua. Para isso, Moita Lopes (2007, p.44) 

aponta a educação linguística como meio de interrogar as contingências sociais e discursivas 

que constroem a exclusão de várias naturezas por meio do ensino da língua inglesa, que é um 

instrumento de descoberta de novos discursos e de como eles operam em várias partes do 

mundo atual. 

 

4.2.2. Desdobramentos da atividade de compreensão oral do LD (Unidade 3 – 1° ano do 

Ensino Médio)  

 

Na primeira etapa da atividade, os alunos do 1° ano realizaram a atividade de 

compreensão oral do LD da coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna 

– inglês – Ensino Médio. Nela, os alunos responderam, primeiramente, às questões 

apresentadas no livro (v. Anexo 2). Nessa etapa, os alunos responderam às questões de forma 

objetiva, com o intuito de focar posteriormente em uma abordagem mais crítica a partir da 

análise e discussão sobre o sotaque de Malala.  

Cabe lembrar que na última questão de compreensão oral das unidades, os autores 

geralmente apresentam uma sequência de perguntas mais voltadas à reflexão crítica. No caso 

da unidade analisada, perguntas relacionadas ao prêmio Nobel da Paz recebido por Malala, ao 

direto à educação de qualidade, decerto, objetivaram o fomento do senso crítico dos alunos 

por meio do aprofundamento das questões, que, por sua vez, é uma premissa importante para 

o desenvolvimento de atividades voltadas ao letramento crítico. 
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Como desdobramento dessa atividade do livro didático, no dia 01 de agosto de 2018, 

foi proposto aos alunos um debate sobre a legitimidade do sotaque de Malala com o propósito 

de levá-los a refletir sobre a importância de todos os sotaques, independetemente de eles 

serem classificados como padrão ou não. Ou seja, a discussão não foi sobre o conteúdo do 

áudio, que tratava do prêmio Nobel da Paz recebido por ela. O debate durou cerca de 50 

minutos, que foi o equivalente a um tempo de aula. A despeito de a discussão ter sido breve, 

algumas crenças acerca do inglês de caráter não hegemônico puderam ser percebidas. Por 

exemplo, o próprio estranhamento que alguns alunos tiveram ao ouvir o sotaque de Malala 

pode ser apontado como um comportamento comum daqueles que sempre tiveram mais 

contato com as variedades do círculo central. 

Nos trechos que se seguem a sigla P corresponde a professora (minha fala). Já as siglas 

AD, PL, MF e BA correspondem às iniciais dos primeiros nomes dos alunos que opinaram 

durante o debate:  

P: Ela como representante de uma luta. Pessoal, presta atenção. Ela teve que fugir de seu país já que 
era perseguida. Ela fala inglês conforme eu disse a vocês, só que a pergunta aqui é a seguinte... Vocês 
vão ouvi-la falando ao longo da entrevista. Eu gostaria de saber. Letra A - O inglês falado por Malala 
é legitimo na sua opinião? O que seria legítimo para vocês? 

AD: De verdade.  

P: De verdade, real? Por quê? Detalhe, na sua opinião, o inglês falado por ela soa como legítimo? 

AD: Sim. 

P: [...] O ponto aqui é o seguinte, se você ouvisse uma música ou assistisse a um filme com esse sotaque 
dela, você se interessaria por esse conteúdo? Este é o ponto. Se ela falasse com sotaque britânico ou 
americano, você acha que o discurso dela ficaria melhor? Sim ou não? E por quê? Antes de eu tocar, já 
que ela (aluna) já colocou a opinião dela mesmo sem ouvir o áudio, por exemplo, a letra a, o que vocês 
acham que o inglês da Malala é legítimo? 

PL: Eu acho que não pelo fato de ela ser paquistanesa. 

P: Então o que seria um inglês legítimo para vocês? 

MF: Um inglês correto. Já que ela vive lá, ela tem mais ligações com o povo lá. Entendeu? 

PL: Não. Sei lá. Porque eu sou acostumado com uma coisa e de repente outra diferente. Até eu me 
acostumar.  

P: Até você se acostumar. É um ponto interessante. Quem concorda? Quem diz sim? 

BA: Sim, porque seria uma coisa totalmente nova para aprender. 

P: Ou seja, é a mesma opinião com posições diferentes. Pra ele, o novo, ele precisa se acostumar e o 
novo para você seria uma forma de você aprender com isso. 

 

Ao discutirmos o sentido do termo legítimo no contexto apresentado, podemos 

observar que ele está diretamente ligado ao sentido de correto. Precisamos também pontuar 

que em nenhum momento, os alunos apontam diretamente o inglês falado por Malala como 

incorreto; contudo, para eles soa ainda como algo estranho, que demanda mais tempo para 
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eles se acostumarem. Esse estranhamento é algo previsível visto que muitos desses alunos 

tiveram mais contato com os ingleses do círculo central ao longo de sua vida estudantil e 

práticas diárias. 

Além disso, podemos perceber na fala dos alunos reações distintas em relação a esse 

estranhamento. Enquanto para um aluno ter contato com um sotaque novo da língua inglesa é 

algo trabalhoso que ele precisa se acostumar. Para o outro, esse contato, a despeito do 

estranhamento, pode ser uma fonte de aprendizado. 

Outro ponto que deve ser observado é que a discussão em torno do sentido do termo 

legítimo poderia ter sido mais ampliada no início da discussão por meio de exemplos simples. 

Durante a aula, o termo foi relacionado diretamente ao sotaque de Malala, fato que pode ter 

gerado dificuldade por parte dos alunos em compreender o real propósito do debate, que era o 

de discutir se o sotaque paquistanês de Malala ao falar inglês poderia caracterizá-lo como 

inferior ou ilegítimo. 

Cabe também pontuar que o modelo de legitimidade relacionado a algo correto pode 

ser concebido como uma dominação simbólica. Para Bourdieu (1998, p. 37), essa dominação 

supõe, por parte daqueles que sofrem seu impacto, uma forma de cumplicidade, que não está 

calcada numa submissão. Ou seja, o reconhecimento dessa legitimidade não é uma crença 

expressamente professada. Ela, na verdade, foi inculcada por meio de um lento e prolongado 

processo. Tal reconhecimento é gerado pelas sanções impostas pelo mercado linguístico, que 

dita como capital linguístico a língua que segue os padrões hegemônicos. Acerca dessa 

questão, Edmundo (2015, p. 55) acrescenta que  

 

[...] quando um capital, no caso a LI, é reconhecido como legítimo por instituições, 
grupos sociais e indivíduos, a apropriação desse capital cultural resulta não apenas 
na sua posse em si, mas também em prestígio social e em boa reputação. [...] Desse 
modo, o valor simbólico da LI, assim entendido socialmente, a determina como 
capital simbólico. (EDMUNDO, 2015, p.55, grifo do autor) 

 

De certa forma, os alunos expressaram como opinião um pensamento que se enquadra 

no modelo ditado pelo mercado linguístico. Na verdade, muitos, como já apontado, ao longo 

de sua vida escolar, tiveram modelos tidos como hegemônicos de língua apresentados como 

capital linguístico, como algo de valor.  

Assim, o professor precisa apresentar meios de desconstrução desse pensamento por 

meio de atividades que debatam, por exemplo, a legitimidade de um sotaque em detrimento 
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de outro. Por meio dessas atividades, os alunos podem ser incentivados a discutirem suas 

próprias crenças e problematizá-las.  

Contudo, como professora e mediadora da discussão em questão, pude observar que 

ela não foi muito produtiva devido a essa dificuldade dos alunos de entender e definir o termo 

legítimo. Assim, eu deveria ter apresentado uma introdução mais detalhada sobre o assunto. 

Por meio dessa constatação, nas próximas atividades houve um maior cuidado no tratamento 

do tema. Decerto, o tempo curto das aulas e a necessidade de obter alguma resposta da parte 

deles, muitas vezes, me fizeram ser tomada pela ansiedade, fazendo com que etapas 

importantes no desenvolvimento das atividades fossem suprimidas. Infelizmente, essa correria 

também fez parte do cotidiano das turmas pesquisadas. 

Por fim, o debate gerado pela atividade analisada não foi encerrado em uma única 

aula. Posteriormente, outras atividades (v. Apêndice 3) foram implementadas visando ao 

desenvolvimento da reflexão sobre a valorização dos sotaques do círculo central e da 

necessidade de termos uma postura crítica perante o tema. 

 

4.2.3. Desdobramentos da atividade de compreensão oral do LD (Unidade 2 – 2° ano do 

Ensino Médio) 

 

Como de costume, a primeira etapa da atividade foi iniciada com os exercícios de 

compreensão oral do LD da unidade 2 (v. Anexo 4). Nesse primeiro momento, os alunos da 

de uma das turmas do 2° ano ouviram o áudio e responderam às questões de múltipla-escolha 

e às questões objetivas sobre o conteúdo. É importante lembrar que a atividade apresentada no 

LD foi implementada conforme as instruções do manual do professor; contudo, a parte de 

conversação sobre o tema foi também desenvolvida na língua materna. 

Devido ao curto tempo de aula, a discussão sobre a legitimidade do inglês apresentado 

no áudio ocorreu no dia 01 de agosto de 2018, em aula subsequente. Nessa aula, os alunos 

ouviram novamente o áudio que apresentava a fala de um representante de uma organização 

situada em Bangalore na Índia, que luta pela defesa dos animais. Nesse momento, os alunos 

foram instruídos a focarem no sotaque apresentado no áudio. Na sequência, discutiram sua 

legitimidade.  

O trecho que se segue é da gravação de parte da aula. Na fala dos alunos 

participantes deste debate, podemos mais uma vez perceber que o sentido de legitimidade está 
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mais voltado ao inglês concebido como nativizado, nesse caso, o norte-americano. Enquanto, 

o inglês indiano, por exemplo, não serviria para ser apresentado em um filme, visto que para 

esse aluno ele não seria atraente, não se enquadraria em um padrão almejado.  

Contudo, podemos também observar, como no debate apresentado anteriormente, 

que há alunos que reconhecem a oportunidade de ampliação do aprendizado da língua por 

meio do contato com sotaques que não são concebidos como padrão. Na verdade, em meio a 

essa divergência de opiniões, constatamos visões dicotômicas em relação aos sotaques não 

nativizados – uns preferem se afastar por não estarem acostumados e outros optam por se 

aproximar para aprenderem mais da língua.  

 

P: [...] A primeira pergunta: O inglês falado no áudio, ou seja, na atividade, é legítimo para vocês? 
Primeiramente, o que significa legítimo? O que é algo legítimo? 

AF: É o que dá para entender. 

P: Algo legítimo é algo... 

AF: Que se entenda. 

P: Mas, então vamos supor... Isto aqui é uma mesa. Isto é legítimo? 

BT: Verdadeiro! 

P: Então, o inglês falado no áudio é legítimo, sim ou não? Por quê? Vocês vão analisar e chegar a uma 
conclusão. Você se interessaria ou se interessa pelo conteúdo da fala deles a partir do sotaque? Eu 
quero perguntar, vamos supor... Ali é uma entrevista sobre a preservação do meio ambiente. Talvez 
não seja um tema interessante para vocês, mas vamos supor que você ouvisse uma música no rádio ou 
então assistisse a um filme com este tipo inglês. Isto seria um atrativo ou o contrário, seria algo que 
você não quer ouvir. Quem pode opinar? Pelo fato de não ser um inglês nem americano ou britânico, 
né, você se interessaria pelo conteúdo? Eu quero ouvir mais sobre o que ele está falando a partir desse 
sotaque ou o sotaque seria um ponto negativo? 

AF: Mas eu acho que o mais falado é mesmo é o americano, que todo mundo entende. 

P: Então, você acha que devido a isso seria mais atrativo se fosse americano? É um ponto de vista 

AF: É o americano. 

P: E o contrário, pelo fato de ser um inglês diferente traria para você curiosidade? Você assistiria a um 
filme indiano, por exemplo? 

BT: Não. 

P: Por que não? 

CM: Eu assistiria 

P: Por quê? 

CM: Para aprender mais. 

P: Por que não? 

MG: Não me interessa. 

P: Por quê? 

MG: Por ser muito diferente. 
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Cabe salientar que na atividade relatada anteriormente a esta, o assunto sobre 

legitimidade foi apresentado sem um aprofundamento de seu conceito. Já nesta atividade, 

houve um maior cuidado ao definir o termo juntamente com os alunos. Por meio de um 

exemplo simples, os alunos puderam dar início a uma definição sobre o tema. Mesmo assim,o 

aprofundamento do termo ainda foi uma etapa inconcluída devido, mais uma vez, ao curto 

tempo das aulas. Tal fato, muitas vezes, é frustrante para mim, que sou a professora da turma. 

Talvez os alunos nunca perceberam minha frustração, mas o fato de obter respostas rasas e 

não poder insistir em um maior detalhamento por saber que a aula vai findar em breve, torna o 

processo de desenvolvimento da atividade mais cansativo, visto que na próxima aula terei de 

retomar alguns pontos da discussão e dar continuidade ao debate. A sensação é que algo se 

perde no caminho. 

Outro ponto a ser destacado é que ao terem contato mais uma vez com áudio de 

sotaque indiano, grande parte dos alunos ainda o caracterizam como “diferente”. No entanto, 

essa caracterização ou definição não invalidou sua legitimidade, pois, nesse caso, essa 

legitimidade definida pelos alunos pôde ser concebida como uma característica da língua não 

necessariamente negativa. Não podemos negar que existe por parte dos alunos uma predileção 

pelos ingleses do círculo central, especialmente, pelo norte-americano. Contudo, o 

estranhamento que muitos alunos ainda sentem ao ouvirem um sotaque que não se enquadra 

nos padrões hegemônicos não pode ser negligenciado. Essa situação certamente acentua a 

necessidade de fazermos mais presente em sala de aula a faceta híbrida do inglês.  

Devemos frisar mais umavez que o inglês apresentado no áudio não é rechaçado ou 

até mesmo desqualificado como língua inglesa pelos alunos. Todavia, os alunos ainda 

demonstraram predileção pelos sotaques norte-americano e britânico ao afirmarem que 

entenderiam um pouco melhor o áudio caso ele não fosse reproduzido por um indiano. Esse 

momento da aula não foi gravado, mas foi registrado por meio de um questionário respondido 

em seus próprios cadernos. Assim, os alunos puderam desenvolver outras reflexões sobre o 

tema. Nesse questionário, os alunos responderam às seguintes perguntas:  

 O inglês dele é legítimo na sua opinião? Por quê? 

 Você se interessa pelo conteúdo da fala a partir do sotaque dele? 

 Se ele falasse com sotaque norte-americano ou britânico, o discurso ficaria 

melhor? Por quê? 
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As respostas dadas por um aluno de uma das turmas de 2° ano na figura que se segue 

para as questões previamente apresentadas sintetizam o pensamento dos demais alunos 

participantes dessa atividade. Apesar de não negarem a legitimidade do inglês falado na Índia, 

sua predileção ainda está muito voltada aos ingleses do círculo central. 

 

 

Figura 4: Respostas de um aluno acerca da legitimidade do sotaque apresentado na segunda unidade do livro do 
2° ano do Ensino Médio 

 

Na primeira questão, o aluno afirma que o inglês reproduzido no áudio é legítimo, 

porque todo local geralmente apresenta um sotaque diferente. Nesse sentido, a diferença aqui 

apresentada seria uma característica legitimadora do sotaque. Já na segunda questão, ele 

pontua que o conteúdo da fala não é afetado pelo sotaque concebido como “diferente”. Na 

verdade, ele justifica essa resposta, mencionando que não conhece muito a língua inglesa, 

dando a impressão de que o pouco conhecimento sistêmico da língua o impediria de decidir se 

o sotaque seria um fator positivo ou negativo para o conteúdo. Quanto à terceira pergunta, o 

aluno aponta que o discurso a despeito de ser reproduzido por um sotaque que ele considera 

legítimo/diferente e, que, por sua vez, deve ser respeitado, seria melhor reproduzido se fosse 

em inglês norte-americano ou britânico.  

Ou seja, mesmo reconhecendo que o inglês do áudio é legítimo (apesar de diferente), o 

aluno prefere ouvi-lo reproduzido pelos ingleses do círculo central, apresentando, mais uma 
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Além disso, quando retomamos a primeira atividade intercultural compartilhada nesta 

pesquisa (v. Apêndice 1), em que os alunos de duas turmas de 2° ano do Ensino Médio no ano 
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podemos observar que a visão dos alunos acerca desse tema, a despeito de serem de turmas 

diferentes, é bastante semelhante.

Nesse sentido, precisamos a cada aula, darmos ênfase ao processo de ens
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comportamento dos alunos diante de sotaques da língua inglesa que não se enquadram dentro 

de um padrão esperado reflete conceitos de língua que até mesmo precedem sua vida 

estudantil. 

Em linhas gerais, o principal objetivo do estudo realizado com os alunos não foi o de 

fazê-los perderem essa predileção pelos sotaques do círculo central. Na verdade, essa 

predileção serviu como objeto de reflexão para que eles começassem a analisar 

preferências sob uma ótica mais crítica.
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Além disso, quando retomamos a primeira atividade intercultural compartilhada nesta 
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4.3. Considerações sobre a implementação das atividades interculturais adicionais e seus 

desdobramentos  

 

Ao se referir ao ensino e uso da língua inglesa, Jenkins (2006, p. 173- 174) destaca a 

importância da abordagem pluricêntrica para que cada falante ou aprendiz de inglês possa 

refletir sobre sua própria realidade linguística ao invés do foco na aprendizagem de inglês 

conforme modelos nativizados.  

Além disso, a autora destaca que o professor precisa desenvolver um trabalho de 

conscientização sobre a diversidade da língua inglesa, seja com alunos menos ou mais 

proficientes. No caso dos alunos menos proficientes, o desenvolvimento do trabalho de 

conscientização se daria por meio da exposição das variedades do inglês; ao passo que com os 

mais proficientes, esse trabalho poderia incluir discussões sobre os motivos para a expansão 

do inglês, a relação entre língua e identidade e o desenvolvimento de padrões diversos. 

As propostas de Jenkins (2006) para o ensino e uso de inglês refletem as atividades 

pedagógicas propostas nesta pesquisa, haja vista que o enfoque na conscientização sobre a 

diversidade da língua inglesa permeia todas as atividades. Todavia, vale salientar que algumas 

das propostas direcionadas a aprendizes mais proficientes na língua, apesar de serem de cunho 

mais complexo, também podem ser implementadas nas turmas pesquisadas a despeito de sua 

pouca proficiência na língua. 

Nessa direção, com vistas a fomentar a conscientização sobre a legitimidade das 

variedades da língua inglesa, bem como a aprofundar a discussão sobre os motivos que 

subjazem a predileção pela fala de modelo nativo, os alunos pesquisados opinaram e 

debateram sobre um vídeoem que uma jovem brasileira solicita a avaliação de sua pronúncia 

em inglês principalmente a falantes específicos do círculo central, tais como os norte-

americanos e os canadenses. 

O debate gerado a partir do vídeo fez emergir questões que mostram a força do 

modelo nativo no contexto escolar, pois ao serem questionados se concordavam com o pedido 

da jovem para ter a pronúncia avaliada, a maioria dos alunos disse que faria o mesmo. É 

importante enfatizar que essa atividade foi desenvolvida, em princípio, somente nas turmas do 

3° ano, que apresentaram um total de 20 respondentes.  

 

4.3.1. Desdobramentos da atividade com vídeo (3° ano do Ensino Médio) 
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A fim de desenvolver a cada aula nos alunos um olhar mais crítico sobre a presença do 

inglês no mundo globalizado, assim como, discutir a importância da conscientização acerca 

da diversidade cultural e linguística, atividades extras foram elaboradas. Além disso, grande 

parte dessas atividades pedagógicas foram desdobramentos das atividades do LD na medida 

em que discutiram temas correlacionados. 

Uma dessas atividades adicionais foi desenvolvida com a utilização de um vídeo da 

Internet em que uma brasileira pede a falantes nativos de inglês que avaliem a sua pronúncia. 

 

 

 

Figura 5: Atividade sobre a busca pelo sotaque nativizado.  

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=iwd8v_u_fj0> 

 

Em princípio, o vídeo foi somente apresentado às turmas do 3° ano e gerou debate (v. 

Apêndice 6) sobre a busca pelo sotaque de língua inglesa legitimado. A discussão que foi 

realizada no dia 09 de agosto de 2018 com uma turma do 3° ano, focalizou no vídeo de uma 

brasileira que pede a avaliação de seu inglês a nativos. A aula ocorreu nos dois últimos 

tempos – fato trouxe pontos positivos, bem como negativos à implementação da atividade. 

Um dos pontos positivos foi a presença de grande parte da turma por ser uma das últimas 

aulas da noite. Por outro lado, por ser a última aula, os alunos ficaram mais dispersos e 
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agitados, devido ao desejo de ir embora. Muitos moram em áreas perigosas da municipalidade 

e ficam ansiosos pelo horário de saída. Além disso, vale pontuar que além do tempo 

insatisfatório para o desenvolvimento da atividade, a falta de uma boa conexão de wi-fi 

atrapalhou o compartilhamento do vídeo com os alunos. Em alguns momentos, eu tive de 

rotear minha Internet para que a atividade tivesse andamento. 

Na verdade, ansiedade não partia somente dos alunos, pois quando a dispersão 

prevalece sobre a atenção faz com que o andamento da aula seja mais tenso, visto que o 

tempo, que já era curto, era muito desperdiçado em tentativas de diminuir agitação dos alunos. 

Devo confessar que lecionar e desenvolver atividades mais elaboradas nos dois últimos 

tempos de aula no período noturno torna-se um desafio à parte. 

Após a resolução desses problemas, foi dada sequência à aula, apresentando o vídeo 

aos alunos e promovendo uma discussão sobre ele. Nos trechos do debate (v. Apêndice 6) que 

se seguem, temos as opiniões dos alunos sobre a postura da brasileira. É interessante observar 

que a maioria concorda com seu comportamento, alegando que o inglês tido como padrão 

seria o mais aceitável. Dessa forma, a maioria dos alunos participantes dessa atividade 

concorda que o inglês do círculo central deve ser considerado como modelo de comunicação: 

[...] 

P: Ele se preocupa em quê? Em se comunicar, não é isso? Então, por que o brasileiro teria que se 
preocupar tanto em ter um sotaque perfeito igual a de americano já que ela cita os americanos. Você 
acha que isso é um problema? Você teria essa preocupação caso você falasse? 

AM: Se eu consigo entender o que ele está falando e eu entender ele, nós vamos embora! 

BR: Gringo adora criticar os outros. Se for brasileiro falando mal, eles vão logo criticar. É brasileiro... 
Aquela raça... 

AM: É porque brasileiro sempre recebe eles bem. Só que eles não recebem nós lá dessa forma. 

[...] 

P: Se você falasse inglês, você teria essa preocupação em ter a aprovação de um americano ou 
canadense, por exemplo? 

CR: Eu teria. O inglês falado do jeito deles é mais aceitável. Se eu vou para lá, tem gente que não vai 
me entender. É como um gringo falando português. Parece um espanhol falando. 

 

Quanto aos resultados, foi possível contabilizar que dentre os 20 alunos pesquisados 

das duas turmas de 3° ano, 15 disseram que gostariam de ter sua pronúncia em inglês avaliada 

por um nativo, alegando que para serem aceitos ou entendidos, eles precisam reproduzir a 

pronúncia tida como padrão. Já os outros 5, que não demonstraram preocupação em ter uma 

fala de padrão nativo, embasaram tal posição salientando que a comunicação efetiva entre os 
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como “colonização cultural e linguística”, que é também apontada pelo referido autor como o 

primeiro sintoma a se detectar, já que ela desvela uma identificação total com o outro e, 

consequentemente, um abandono da própria identidade cultural
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mais uma vez prevalece, revelando que apesar de os aprendizes de inglês 

objetivarem ser inteligíveis, eles se sentem, ao mesmo tempo, julgados tanto por nativos 

devido ao seu sotaque. (PEDERSON, 2011, p. 64)
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aprendida é fator crucial para se ter uma boa fluência, o que acarreta a necessidade 
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formação de uma nova ou como rejeição à identidade nacional do aprendiz para 
adquirir a identidade estrangeira/do outro. 
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Outro ponto a ser ressaltado por meio das falas dos alunos é a necessidade de 
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uma nova identidade resultante da mescla de sua nacional com uma estrangeira, ou de rejeitar 

sua identidade nacional para adquirir a identidade do outro por meio de sua fala. Decerto, tal 

pensamento faz parte do imaginário daqueles que acreditam que a fala concebida como 

padrão é a única a ser aprovada. 

Entretanto, não podemos esquecer também que a simbiose identitária que ocorre 

durante o processo de aprendizado de uma língua estrangeira faz com que nos apropriemos de 

uma nova identidade, que é uma identidade nacional (imaginada, de pertencimento à uma 

nação) somada à identidade da língua estrangeira. Juntas, elas formam uma nova identidade 

que coexiste com as demais, visto que não podemos afirmar que ao nos apropriarmos de uma 

identidade deixamos a que tínhamos anteriormente. (KALVA; FERREIRA, 2011 apud 

HALL, 1999) 

De qualquer forma, a proposta inicial de conscientização dos alunos acerca da 

legitimidade de todas as variedades da língua inglesa é um processo que precisa ser focalizado 

constantemente nas aulas, pois segundo Jenkins (2006, p. 174), o falante de ILF não deveria 

se importar em reproduzira variedade dominante do inglês, mas sim, em ser inteligível para os 

outros interlocutores, que por sua vez, não são, em sua maioria, falantes nativos do círculo 

central. 

Por fim, a atividade pedagógica proposta buscou encorajar os alunos a começarem a 

desconstruir a ênfase e predileção por modelos de inglês em detrimento de outros, 

objetivando, dessa forma, o desenvolvimento da criticidade e reflexão, bem como o resgate da 

identidade cultural daqueles que ainda se revelam subjugados aos padrões do círculo central. 

Cabe assinalar que na fase inicial de coleta e análise de dados, o desenvolvimento do 

senso crítico não se restringiu a um único tipo de material pedagógico, pois tanto as 

discussões em torno das atividades de compreensão oral do LD quanto ao debate sobre o 

vídeo serviram para introduzir uma reflexão crítica sobre o tema. 

 

4.3.2. Atividade pedagógica com foco na discussão sobre o uso dos sotaques na língua 

inglesa. 

No mês de outubro do ano de 2018, alguns alunos pesquisados concederam uma 

entrevista sobre suas vivências e experiências com a cultura de língua inglesa, bem como, 

com sua própria cultura. Os relatos tiveram como ponto de partida a atividade 1 (v. Apêndice 

3).  
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Essa mesma atividade foi desenvolvida nas turmas do 1°, 2° e 3° anos do Ensino 

Médio. Nela, os alunos opinaram primeiramente de forma escrita, sobre a mensagem 

compartilhada em quatro figuras que enfatizavam a importância de falar inglês com sotaque 

nativizado.  

Na segunda parte, os alunos leram citações de pessoas, dentre elas, alguns famosos, 

sobre sotaques. Nessa etapa da atividade, temas em torno do preconceito linguístico foram 

mais focalizados. Sendo assim, a atividade que foi, a princípio, escrita, objetivou suscitar 

discussões sobre a importância dada ao sotaque nativo, bem como, apresentar os danos que 

essa predileção pode causar naqueles que não o apresentam. Por exemplo, na primeira 

citação, o ator britânico Idris Alba apresentou um ponto de discussão interessante, que foi o 

fato de ele ter trabalhado em seu sotaque por três anos para fazer sucesso nos Estados 

Unidos. Na segunda citação, David Crystal aponta que não há sotaque feio. Na terceira, o 

comediante norte-americano Larry the Cable Guy pontua que não julga as pessoas pelo 

sotaque ou por erros gramaticais, ela as julga pelo caráter. Por fim, na quarta citação, a 

cantora colombiana Shakira enfatiza que procura trabalhar sua fala de modo que não cause 

irritação nas pessoas; contudo, não objetiva soar nativa, imitando uma americana, visto que é 

colombiana. 

Por meio dessas citações, os alunos puderam discutir e escolher a que mais chamou a 

sua atenção, justificando sua resposta. Além disso, criaram sua própria citação com versões 

em inglês e português com base na ideia de que o sotaque que geralmente não é concebido 

como estandardizado também precisa ser respeitado.  

É importante frisar que a atividade não foi desenvolvida em um único dia. Na 

verdade, levou-se quase um mês para a conclusão dessa atividade de forma satisfatória, uma 

vez que, como desdobramento de algumas respostas escritas, alguns alunos pesquisados 

foram selecionados para relatarem de forma mais detalhada suas experiências e vivências 

sobre diferentes sotaques e seus próprios por meio de entrevistas (v. Apêndice 7).  

Ainda cabe destacar que o fato de realizar as entrevistas somente com alunas não foi 

proposital. Ao analisar as respostas de todas elas nas atividades sobre sotaques da língua 

inglesa, dentre as falas dos demais alunos, as delas trouxeram muita contribuição à discussão 

sobre preconceito e valorização da cultura do outro. A entrevista feita com uma única aluna 

por vez fez com que houvesse maior tempo para compartilhamento das reflexões sobre as 

opiniões e experiências vividas por ela. Cada entrevista durou em torno de trinta minutos e 

ocorreu na escola, fora do horário da aula justamente para que houvesse mais tempo para 
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discussão. Nesse sentido, tanto eu quanto as alunas entrevistadas pudemos desenvolver os 

temas discutidos de forma mais fluida. Decerto, essa sequência de entrevistas me deixou 

muito feliz por perceber o desenvolvimento da criticidade na fala das alunas. 

No trecho que se segue, a aluna de inicial R da turma do 1° ano relata as dificuldades e 

preconceito que sofreu no Rio de Janeiro por ser do Ceará. Ela também fala de como 

enfrentou isso e da valorização da língua como expressão de sua cultura. Cabe mais uma vez 

ressaltar que a inicial P refere-se à professora, que por sua vez, é minha fala: 

 

P: E na última também você volta na sua citação, você retoma essa questão da valorização. Então, eu 
queria saber de você o que seria essa valorização? 

R: Eu que eu acho assim, a questão da valorização e que quando eu cheguei no Rio... 

P: Você usa seu exemplo... 

R: Meu exemplo, eu dou muito meu exemplo. Eu não sei como é o das outras pessoas. 

P: Você veio de qual Estado? 

R: Eu vim do Ceará. 

R: E quando você chega num outro local que tem um sotaque diferente, as pessoas têm a mania, assim 
de achar que você está falando muito errado, que você é... Eles riem, de uma certa forma, do jeito que 
você fala. Ai, muitos com vergonha acabam deixando aquela cultura pra trás. 

 

A fala da aluna de inicial R retrata a estigmatização e preconceito sofridos por aquilo 

que não é concebido como padrão, como correto, por ser um sotaque diferente daquele a que 

as pessoas estão acostumadas a ouvir.Como a própria aluna destaca, muitos não conseguem 

combater essa situação e acabam se anulando, deixando sua cultura/língua para trás. Decerto, 

esse contexto de inferioridade é sofrido por aqueles que estão fora de um escopo idealizado e, 

por sua vez, irreal, visto que quando a língua é vista a partir de um viés heterogêneo e hibrido, 

as diferenças existem como fator positivo. Nesse sentido, a aluna apresenta uma postura 

crítica diante dessa questão, pois ela salienta que devemos nos orgulhar dos traços culturais 

distintos que todos nós carregamos. 

 

R: Eu acho que a gente tem que se orgulhar das nossas raízes do que a gente trouxe... Porque a nossa 
cultura é muito rica. 

P: Foi isso que me chamou atenção na sua citação, quando você coloca assim... Valorizo o sotaque 
porque venho de uma região onde a forma de falar faz parte da cultura do estado. Então, você vê 
realmente, o que eu entendi ao ler que língua e a cultura para você são uma coisa só. 

R: São uma coisa só, faz parte das tuas raízes. 

P: Era essa pergunta que eu ia te fazer.  Como você vê a ligação entre língua e cultura. Então, na sua 
explicação, isso fica bem evidente. E como você percebe a visão das pessoas em relação a sua forma de 
falar? 
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R: As pessoas te criticam, riem de você de certa forma. Você até, entre aspas, sofre bullying por você 
ser diferente, por falar diferente. Não que você está falando errado, mas são culturas diferentes. As 
palavras que tem outros significados em vários lugares. Por exemplo, dindin. Pra gente aqui é 
dinheiro. 

P: Isso. 

R: Lá no Ceará é sacolé. Não sei se você sabia dessa? 

P: Não, não. 

R: Quando você vê numa casa aqui: vende-se sacolé. Lá você vê: vende-se dindin. (Risos) 

P: Interessante! (Risos) Ou seja, a língua, um exemplo vivo de expressão de sua cultura. Isso é muito 
legal. Me chamou bastante atenção. 

[...] 

 

A partir de uma visão reflexiva e crítica de língua, a fala da aluna de inicial R retrata 

alguns dos obstáculos linguísticos enfrentados por nordestinos que decidem viver no Sudeste 

do Brasil. Seja em língua materna ou estrangeira, a concepção sobre a língua/cultura do outro 

deve estar calcada no respeito. Portanto, a necessidade de trabalharmos questões de viés 

crítico que enfatizem valores como o respeito, que são também fundamentais para a interação 

social 

Assim, é importante que o professor viabilize a discussão sobre os vários valores 

culturais que esses alunos carregam em suas bagagens, pois como destaca Dayrell (1996, p. 

140), os jovens que chegam à escola precisam ser também compreendidos como seres 

socioculturais. Nesse sentido, a noção homogeneizante e, por conseguinte, estereotipada de 

aluno é superada. Ele passa a ser compreendido na sua diferença, enquanto indivíduo que 

possui uma historicidade, com determinadas visões de mundo, valores, sentimentos, emoções, 

desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos peculiares. 

Já na segunda entrevista, que foi realizada com a aluna de inicial J do 2° ano, ela 

enfatiza nos trechos que se seguem, a importância de termos uma pronúncia correta em inglês, 

de acordo com a norma padrão; porém, respeitando os diferentes sotaques tanto em língua 

materna quanto em estrangeira. 

Ao mesmo tempo em que ela almeja apresentar uma pronúncia dentro dos padrões 

nativizados do círculo central, a aluna também destaca que os demais sotaques precisam ser 

respeitados. Mais uma vez a questão em torno da predileção pelos ingleses dominantes do 

círculo central e do respeito aos demais sotaques torna-se objeto de discussão.  

 

P: [...] Então, eu vou reler suas respostas e você vai dar um suporte para aquilo que você colocou. Na 
letra b, você colocou assim que você concorda com as ideias apresentadas pelo texto sobre a 
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valorização dos sotaques britânico e americano e que na sua opinião isso não é tão importante, porque 
só muda a pronúncia. Então nesse caso não teria sido melhor você ter colocado que não concorda? 
Você colocou assim: Sim. Porque eu não acho tão importante, porque só muda a pronúncia. 

J: É porque eu não acho que seja... 

P: Relevante?  

J: É... 

P: Você não acha que é relevante o que exatamente? O fato de você valorizar o sotaque tido como 
padrão ou o fato de você utilizar esses meios de ensino, pronúncia para alcançar esse sotaque? Porque 
eu achei a letra b um pouco confusa. 

J: Porque eu acho que a gente tem que saber a forma correta, né? 

P: A forma correta seria a forma padrão. Ok! É só para deixar claro. [...] 

J: Eu acho importante a gente saber respeitar a pronúncia e os sotaques de cada um. 

P: Até mesmo dentro do Brasil também? 

J: Até mesmo dentro do Brasil. O importante é você saber se comunicar com as pessoas independente 
do sotaque. 

 

Mesmo não sendo questões dicotômicas, entendemos que a supervalorização dos 

sotaques concebidos como padrão e o respeito aos demais sotaques são posturas que não se 

coadunam, pois a supervalorização dos sotaques nativos dominantes é geralmente 

característica de uma visão monolítica de língua, enquanto o respeito aos sotaques que não 

são concebidos como padrão representa uma visão mais crítica e intercultural de língua.  

Ainda sobre a segunda entrevista, a aluna de inicial J apresentou uma reflexão 

semelhante à de inicial R na medida em que ambas apresentam sotaques que não são 

concebidos como padrão para alguns contextos. Entretanto, essa segunda entrevistada relata 

somente que seu sotaque chiado de carioca chama atenção quando ela viaja para casa de 

parentes em São Paulo. Sendo assim, diferentemente da primeira entrevistada, ela não 

menciona ter sofrido alguma situação de preconceito pelo seu sotaque, já que, conforme seu 

relato, as pessoas identificam que seu sotaque em língua materna é diferente, mas ela não 

chega a mencionar que isso ocorra de forma desrespeitosa. 

 

P: Você tem algum exemplo dessa situação de alguém que...? Ou até mesmo você já passou por essa 
situação de você viajar para outro estado e essa comunicação ser o mais importante? 

J: Sim! Eu não sou do Rio. Eu sou de São Paulo, e toda vez que eu vou pra lá, o pessoal fica falando 
que eu falo chiando. 

 

Retomando a questão sobre a predileção por reproduzir um sotaque nativizado e a 

necessidade de também valorizar a língua/cultura não nativizada, para Mott-Fernandez e 

Fogaça (2009, p. 218), existe um conflito cultural e ideológico: os estudantes avaliam ser 
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importante o uso do inglês para tratar de assuntos relacionados à própria realidade 

sociocultural e aos países que falam inglês como língua internacional, mas, eles também 

desejam conhecer e/ou assimilar a cultura/língua dos países do círculo central. Eles valorizam 

sua própria realidade, bem como a cultura/língua dos países do círculo central. 

Nos trechos da terceira entrevista, que foi realizada com a aluna de inicial E do 3° ano, 

ela também pontua a necessidade de sermos autênticos em relação ao nosso sotaque, frisando 

que precisamos respeitar as diferenças culturais e linguísticas do outro.   

  

E: As pessoas são tão ligadas no perfeccionismo que acabam se perdendo tentando ser igual a todo 
mundo. Todo mundo acaba ficando igual, sendo repetitivo. E algumas coisas perdem o valor de um 
para o outro. 

P: Sim! Você não é autêntico. 

E: É! Cada fala tem o seu valor. 

P: Agora, em relação à segunda parte, você escolheu uma das citações. Ok! E na letra b você fez a 
seguinte citação: “Não deveríamos fingir um sotaque que não temos. Não importa o lugar, cada um 
tem sua forma de falar. Só devemos respeitar.” Então, de certa forma, é uma continuidade do que você 
acabou de falar. 

E: As pessoas acabam desrespeitando uma a outra por serem diferentes. Acho que a gente tem que 
respeitar a forma de cada um. Entendeu? 

 

Ao analisarmos as falas dos alunos tanto nos debates quanto nas entrevistas, 

constatamos muitas vezes um olhar de admirador para a língua/cultura do outro – lembrando, 

sempre, que esse outro idealizado, sempre foi apresentado tanto dentro quanto fora do 

contexto escolar como um modelo, que precisa ser copiado. Nesse sentido, os alunos 

pesquisados também desenvolveram um olhar depreciativo sobre sua língua/cultura bem 

como sobre sua reprodução da língua/cultura do outro. Muitos alunos cobram de si mesmos 

uma fala e escrita perfeitas não com base simplesmente em seu desejo de aprender a língua, 

mas com o objetivo de reproduzir um modelo que precisa ser seguido sem falhas.  

Nessa direção, Phillipson (1992 apud KALVA; FERREIRA, p. 167) acrescenta que 

pessoas que ficam deslumbradas pela cultura/identidade do outro, acabam, na verdade, por 

desvalorizar a sua, assim como, reforçam crenças que supervalorizam o falante nativo do 

inglês norte-americano e britânico e o ambiente no qual eles vivem. 

Como enfatizam Scheyerle Barros (2014, p. 155), o ensino de inglês como língua 

franca não é um super antídoto que solucionará todos os entraves linguísticos, mas ele serve 

para promover a desconstrução de velhos ditames que submetem os alunos a modelos de 

aprendizado que se encarregam, entre outras coisas, do apagamento cultural desse aluno de 
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LE. A educação intercultural, portanto, torna-se um meio de redefinirmos o ensino de LE em 

nosso contexto. 

 

4.3.3. Atividade pedagógica sobre discriminação e preconceito linguístico em língua inglesa. 

 

A segunda atividade (v. Apêndice 3) a ser descrita foi também desenvolvida com 

todos os anos do Ensino Médio e visou ilustrar um caso real de preconceito linguístico 

ocorrido na época. Nesse sentido, a atividade teve como base norteadora premissas do LC, 

uma vez que objetivo, como bem pontua Morgan (1997 apud MATTOS, 2014, p. 175), levar 

os leitores a questionar as representações presentes no texto, não sendo mais conivente com as 

ideologias dominantes representadas por meio do texto. Além disso, a prática do LC promove 

a reflexão acerca das formas que esse texto poderia ser construído. 

Os textos trabalhados na atividade trazem à discussão o caso da miss Estados Unidos 

da América do ano de 2018, que debochou por meio de vídeos dos sotaques das misses 

Camboja e Vietnã durante o concurso de Miss Universo do mesmo ano.  

A atividade ocorreu em quatro aulas de 50 minutos cada.Nos dias em que as aulas 

ocorreram, participaram um total de 48 alunos. Como primeira parte da atividade, os alunos 

compararam o título de duas reportagens sobre o assunto mencionado anteriormente; contudo 

uma reportagem era da revista Time e estava em inglês, enquanto o da outra reportagem era 

do site do G1 e estava em português. A escolha de duas reportagens sobre o mesmo tema em 

língua diferentes visou ao trabalho de aspectos linguísticos dos textos, como o vocabulário 

utilizado em ambas reportagens. 

Posteriormente, na questão b (Quais possíveis motivos levaram a Miss EUA a ter a 

atitude apresentada na reportagem? Você concorda com ela? Sim ou não? Por quê?), os 

alunos expressaram suas opiniões sobre os possíveis motivos que levaram a miss norte-

americana a ter esse tipo de comportamento e grande parte dos alunos afirmou que seria o fato 

de ela achar que o inglês das outras candidatas era errado e/ou ela se achava muito superior a 

elas. Foi interessante observar que nenhum aluno agiu de forma passiva diante dessa notícia. 

Dentre os 48 alunos participantes, todos classificaram como absurdo e desrespeitoso o 

comportamento da miss norte-americana. Já na questão c (O que você faria se fosse uma das 

canditadas criticadas?), os alunos puderam refletir sobre como seria seu comportamento caso 
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fossem insultados devido ao seu sotaque. Grande parte disse que sentiria humilhado e tentaria 

reclamar de alguma forma. 

Ao longo da atividade, observei que a discussão sobre temas atuais realmente viabiliza 

discussões satisfatórias. Os alunos discutiram as questões de forma engajada – o tema 

despertou muito interesse da parte deles. Houve, de fato, envolvimento na discussão e a 

participação por meio das opiniões compartilhadas. Ao longo da atividade, os alunos também 

se colocaram no lugar de discriminação das misses que sofreram preconceito devido aos 

sotaques. Houve revolta devido à posição de inferiorização em que elas foram colocadas. Em 

linhas gerais, observei que desenvolver atividades pedagógicas que apresentem temas atuais 

pode vivificar a aula, fazendo com que até os alunos menos interessados participem. Apesar 

de ser, muitas vezes, um processo desgastante, viabilizar discussões e gerar posicionamentos 

em turmas do período noturno é também um processo satisfatório, principalmente, quando 

percebemos o envolvimento de grande parte dos alunos. 

A despeito de ter sido uma atividade de curta duração, visto que ela foi concluída na 

maioria das turmas, em média, em quatro aulas de 50 minutos, foi uma atividade que 

fomentou a reflexão e o debate. Dessa forma, foram criadas oportunidades de 

desenvolvimento e de implementação de uma atividade pedagógica que gerou discussões, 

reflexão e contextualização do tema apresentado. Ou seja, nesse trabalho de letramento crítico 

houve transposição e problematização do tema para o espaço social dos alunos (TILIO, 2015, 

p. 262). O tema discutido pôde ser pensado criticamente, bem como ilustrado por meio de 

materiais autênticos que despertaram maior atenção dos alunos, viabilizando, assim, seu 

engajamento discursivo. 

Por meio do LC, o contato com a diversidade cultural torna-se um meio de encorajar e 

capacitar os alunos a analisarem como a sociedade é construída historicamente e socialmente. 

Outra questão a ser apontada é que o LC objetiva também preparar os alunos a perceberem 

como as práticas sociais cotidianas tanto implicam em relações de igualdade e justiça quanto 

estruturam desigualdades em torno do racismo, sexismo, exploração econômica, e outras 

formas de opressão. (LANKSHEAR; MCLAREN, 1993, p. 424). Ou seja, por meio de 

atividades que promovam o LC, o aluno pode desenvolver um olhar menos ingênuo e 

acomodado aos padrões desenhados pela sociedade e, assim, agir criticamente perante 

desigualdades e injustiças. 

 

4.3.4. Atividade pedagógica sobre o conceito que fazemos da fala dos outros e de nossa fala. 
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A terceira atividade (v. Apêndice 3) foi realizada somente com as turmas do 3° ano do 

Ensino Médio devido à falta de tempo hábil para a sua realização nas turmas de 1° e 2° anos. 

Na verdade, ela foi realizada no final do terceiro bimestre, pois outras atividades avaliativas 

fossem implementadas, tais como testes e trabalhos nas turmas de 1° e 2° anos. Além disso, o 

fato de as turmas do 3° ano estarem cursando o último ano fez com que a um maior número 

de atividades interculturais tendo em vista que muitos não teriam mais contato com esse tema 

no contexto escolar. 

 Quanto à atividade, ela foi realizada em cada turma do 3° ano do Ensino Médio em 

duas aulas de 50 minutos cada. O principal foco foia análisedas preferências e impressões dos 

alunos acerca de indivíduos com os quais desenvolveriam uma conversa satisfatória em 

inglês, sem serem julgados pelos seus sotaques. Nessa atividade foram apresentadas as figuras 

de quatro jovens do sexo masculino das seguintes nacionalidades e raças: jovem indiano, 

jovem negro norte-americano, jovem branco norte-americano, jovem japonês. Cabe sublinhar 

que a atividade elaborada com o uso de fotos da Internet, ou seja, a nacionalidade de cada 

jovem foi presumida de acordo com sua aparência. 

É importante também destacar que a elaboração dessa atividade gerou em mim muitos 

questionamentos quanto ao uso de exemplos de fotos somente masculinas. Ao longo de sua 

elaboração, essa questão passou despercebida, mas quando a implementei, refleti sobre a 

possibilidade de ter inserido também exemplos de fotos femininas. Não posso afirmar se o 

efeito em relação aos posicionamentos e opiniões dos alunos teria sido diferente com essa 

inclusão. Infelizmente, essa lacuna e dúvida permaneceram. 

Quanto à implementação da atividade, na primeira questão, os alunos analisaram as 

figuras e tiveram de escolher com qual jovem eles gostariam de conversar em inglês. Já na 

segunda questão, eles tiveram de decidir qual dos quatro jovens conversaria com eles por ter 

interesse em suas ideias. 

A despeito da proposta da atividade estar muito baseada em suposições, foi 

interessante perceber que dentre os 57 alunos respondentes, 39 alunos escolheram o jovem 

negro norte-americano para conversarem (v. Gráfico 7). A mesma escolha se repetiu na 

segunda questão. Em ambas as questões, alguns alunos justificaram suas respostas alegando 

que ele apresentava características físicas semelhantes as deles. Além disso, eles criam que 

seus gostos culturais no que tange à música e à TV poderiam ser mais semelhantes. 
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Gráfico 7 – Análise de figuras 

 

 

É importante pontuar que essas turmas eram compostas em grande parte por jovens 

negros. Nesse sentido, a questão étnico-racial pode ter se tornando um fator de aproximação, 

bem como gerador de conforto, fazendo, dessa forma, com que os alunos se identificassem 

mais com o jovem negro.  

Além disso, a identificação com o jovem negro, de certa forma, desvela questões 

identitárias, relações de poder e até mesmo de preconceito linguístico implícito. Por exemplo, 

quando os alunos foram questionados sobre suas escolhas, muitos as justificaram pontuando 

que o jovem branco norte-americano falaria um inglês muito padrão e, provavelmente, não 

teria interesse de falar com brasileiros ainda em fase de aprendizado. Já os jovens indiano e 

japonês falariam com inglês com muito sotaque, fato que dificultaria a comunicação. 

Cabe também lembrar que os alunos respondentes desta pesquisa são, em grande parte, 

jovens moradores de periferia, que sofrem diariamente com a desigualdade social. A rejeição 

ao jovem branco norte-americano pode remeter ao desconforto que eles enfrentam 

corriqueiramente por não se enquadrarem em padrões valorizados pela sociedade, uma vez 

que são majoritariamente negros e pobres. Dessa forma, se aproximar daquele ou daquilo que 
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se assemelha a você pode proporcionar um maior conforto, bem como dar a impressão de uma 

melhor interação. 

Para Telles (2006 apud WINDLE, 2021, p. 4), a periferia e, por conseguinte, os seus 

habitantes são geralmente estigmatizados, devido ao racismo e ao preconceito de classe. Toda 

forma de cultura oriunda da periferia é rotulada e, muitas vezes, criminalizada. No Rio de 

janeiro, podemos constatar que nem todas as pessoas que moram em bairros periféricos e 

carregam o estigma de serem faveladas são negras; contudo, grande parte dos moradores da 

periferia – entre 75-80% – é negra. Diante desse cenário, podemos pontuar que a identificação 

dos alunos respondentes desta atividade também pode estar relacionada a uma identificação 

racial. 

Como aponta Kreutz (1999, p. 82), a questão étnica racial em sala de aula precisa ser 

percebida como um processo. O étnico é construído nas práticas sociais num processo de 

relação. Portanto, é fundamental estar atento às relações de poder entre os diferentes grupos 

sociais e culturais. No que tange à atividade em discussão, é mister fomentar propostas que 

trabalhem questões identitárias, visto que elas estão presentes na sala de aula de língua 

estrangeira no contexto de língua franca. Para Jorge (2014, p. 78), as aulas de língua 

estrangeira se constituem como um espaço privilegiado para o desenvolvimento desse 

trabalho, pois permitem distanciamentos e aproximações de possibilidades identitárias 

diferentes. 

Deve-se também salientar que essa atividade teria gerado resultados mais extensos se 

todas as turmas de Ensino Médio tivessem tido a chance de fazê-la. No entanto, para que esse 

objetivo fosse alcançado, ela teria de ter sido implementada no meio do ano letivo de 2018, 

logo após as atividades de compreensão oral do LD, visto que nessa época as atividades do 

calendário escolar estavam mais espaçadas.  A ideia de elaboração dessa atividade ocorreu 

mais ao final do ano letivo e surgiu a partir da necessidade de discussão mais recorrente sobre 

temas relacionados à identidade dos alunos. Sendo assim, a despeito dessa falha, a discussão 

gerada foi eficaz na medida em que sublinhou questões socioidentitárias. 

Outro ponto importante a se ressaltar é que essa atividade foi uma das últimas 

atividades interculturais implementadas no ano de 2018. Ao final do ano letivo, mais 

precisamente, no quarto bimestre, muitos começaram a não frequentar mais a escola por já 

terem sido aprovados no ano vigente. Com turmas com número menor de alunos, algumas 

atividades interculturais que já haviam sido implementadas foram repetidas para no ano 

subsequente esse tema ser trabalhado por meio de um projeto interdisciplinar. 
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4.3.5. Atividade pedagógica sobre discriminação e preconceito linguístico em língua 

portuguesa: traçando paralelos. 

 

Como foi mencionado anteriormente, no ano letivo de 2019, a equipe pedagógica do 

Colégio Estadual Pandiá Calógeras propôs aos professores o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares no intuito de diminuir os altos índices de reprovação e evasão.  Cada 

professor teve liberdade de trabalhar de acordo com sua área de ensino. 

Já o projeto desenvolvido e relacionado a este estudo foi desenvolvido na turma 2015 

juntamente com uma professora de língua portuguesa. O projeto intitulado Integrando a 

interculturalidade às aulas de leitura objetivou, sobretudo, trabalhar questões relacionadas à 

interculturalidade e ao preconceito linguístico. 

Cada dupla ou grupo de professores também pôde escolher a data de início e provável 

culminância dos trabalhos. Já o processo de desenvolvimento e de implementação do trabalho 

que será apresentado na presente pesquisa transcorreu ao longo de quase todo segundo 

bimestre. A primeira etapa foi composta por reuniões pedagógicas nas quais os professores 

discutiram os objetivos a serem traçados, bem como a escolha de material para o 

desenvolvimento das atividades.  

Após o desenvolvimento das atividades, ocorreu sua implementação. As aulas 

relacionadas ao projeto interdisciplinar foram ministradas em conjunto com a professora de 

língua portuguesa durante seis aulas de 50 minutos, ou seja, a atividade foi desenvolvida em 

um total de três dias ao longo de três semanas. 

A quarta atividade (v. Apêndice 3) a ser apresentada neste estudo foi desenvolvida 

com base no texto A discriminação e o preconceito linguístico de Marcos Bagno (BAGNO, 

2011, p. 96-97). Após lê-lo juntamente com os alunos, em quatro aulas de 2 tempos de 50 

minutos cada, abordamos o tema preconceito linguístico por meio de debate e de um 

exercício.  

Nessa atividade adicional (v. Apêndice 3), os alunos discutiram a definição de 

discriminação pela linguagem na primeira questão (O que é discriminação pela linguagem? 

Você já sofreu isto? Se sim, relate o fato). Foi interessante observar que dentre os 19 



 

 

respondentes, 15 alunos responderam ter sofrido discriminação pe

excesso do uso de gírias na fala ou devido a algum problema de dicção. Nenhum aluno 

mencionou ter sofrido discriminação por causa de seu sotaque. 

Em relação à segunda questão

Por quê?), novamente 15 alunos dentre os 19 respondentes afirmaram falar errado em grande 

parte por acharem a língua portuguesa difícil. 

Quanto à terceira questão

formal e não seguem a norma padrão da 

existe certo ou errado no que diz respeito ao uso da língua portuguesa? Justifique sua 

resposta:), que foi sobre o co

padrões da norma culta da língua,

correta de uso da língua portuguesa, demonstrando, assim, que mesmo após a leitura que 

discutia e rechaçava tal postura, ainda estão muito presos à pedagogia tradicional da 

linguagem. 

 

Gráfico 8 – Resp

 

Em todas as aulas que foram desenvolvidas e apresentadas em conjunto com a 

professora de língua portuguesa, procuramos trabalhar, mesmo que de forma introdutória, os 

respondentes, 15 alunos responderam ter sofrido discriminação pela linguagem devido ao 

excesso do uso de gírias na fala ou devido a algum problema de dicção. Nenhum aluno 

mencionou ter sofrido discriminação por causa de seu sotaque.  

Em relação à segunda questão (Você acha que fala bem ou mal a língua portuguesa? 

novamente 15 alunos dentre os 19 respondentes afirmaram falar errado em grande 

parte por acharem a língua portuguesa difícil.  

Quanto à terceira questão (Para o autor do texto, as pessoas que não têm educação 

formal e não seguem a norma padrão da língua portuguesa não falam errado. Para você, 

existe certo ou errado no que diz respeito ao uso da língua portuguesa? Justifique sua 

que foi sobre o costume de conceber como fala errada aquela que não segue os 

padrões da norma culta da língua, 11 dos 19 respondentes afirmaram que existe uma forma 

correta de uso da língua portuguesa, demonstrando, assim, que mesmo após a leitura que 

discutia e rechaçava tal postura, ainda estão muito presos à pedagogia tradicional da 

Respostas sobre o texto A discriminação e o preconceito linguístico
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la linguagem devido ao 

excesso do uso de gírias na fala ou devido a algum problema de dicção. Nenhum aluno 

Você acha que fala bem ou mal a língua portuguesa? 
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vários tipos de variedade, pontuando sempre as diferenças fonéticas, sintáticas, lexicais e 

semânticas existentes tanto na língua inglesa quanto na portuguesa. No entanto, os conceitos 

rígidos em relação à língua estão profundamente arraigados nos alunos. Sendo assim, o ideal é 

que o trabalho voltado à conscientização linguística seja enfatizado em cada aula. 

A (des)construção de paradigmas precisa fazer parte do contexto de sala de aula. As 

ideias dissonantes que os alunos apresentam não precisam ser condenadas, mas sim, 

trabalhadas com vistas a levá-los à reflexão crítica. Nesse sentido, podemos incluir nesse 

desafio, a desconstrução de ideias que super valorizam a norma culta da língua em qualquer 

contexto de uso. Os alunos precisam entender que a norma culta é parte constituinte de 

qualquer língua; contudo, ela não pode ser concebido como a faceta mais importante, e por 

conseguinte, correta. 

Outro ponto a ser analisado é a opinião da professora de língua portuguesa que 

participou e auxiliou no desenvolvimento e implementação do projeto. Ela leciona na escola 

pública há vinte e cinco anos e confessou ter sido a primeira vez que apresenta aos alunos o 

conceito de preconceito linguístico de forma mais aprofundada. O trecho que se segue 

apresenta suas palavras na íntegra: 

Professora de língua portuguesa: Achei o texto excelente! Texto bem explicativo, de fácil compreensão. 

Com certeza, levou os alunos a uma reflexão sobre determinadas posturas e julgamentos, assim como, 

em alguns momentos, se reconheceram como vítimas de preconceito lingüístico. Em vinte cinco anos de 

magistério, jamais planejei uma aula que tivesse como foco essa temática. Já planejei aulas pra 

trabalhar diferentes tipos de preconceito, mas, nunca o lingüístico. Porém, inúmeras vezes, precisei 

intervir em algum episódio, geralmente, piadinhas ou zombaria, que envolvia tal questão. Tentava 

explicar de forma bem humilde, pois me falta aprofundamento. 

O relato franco dessa professora de língua portuguesa é ainda é uma realidade no 

contexto educacional brasileiro. A despeito de sua larga experiência em sala de aula, o seu 

contato com materiais mais teóricos de viés crítico ainda era precário. Conforme Jesus e 

Gattolin (2013, p. 168-169), faz-se necessário que o professor seja inserido em práticas 

discursivas acadêmico-científicas, a fim de que sua formação inicial ou continuada seja 

enriquecida e que ele consiga construir sua identidade acadêmico-profissional, viabilizando, 

assim, uma prática mais sólida e autônoma. Com base nessa visão, podemos ainda acrescentar 

que o professor além de ser inserido nas práticas discursivas acadêmico-científicas, ele precisa 

também buscar essa inserção. 
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A larga experiência profissional da professora participante desse estudo não é um fator 

a ser minorizado. Na verdade, ao reconhecer que lhe falta aprofundamento teórico para 

discutir preconceito linguístico, ela apresenta uma postura crítica e, portanto, reflexiva sobre 

sua própria prática. Decerto, o olhar reflexivo para as próprias ações em sala de aula são 

grandes passos para o desenvolvimento de futuras práticas efetivas. 

Desenvolver a atividade interdisciplinar, bem como implementá-la com a professora 

de língua portuguesa foi uma experiência muito produtiva, visto que os alunos ao perceberem 

que duas disciplinas estavam trabalhando em conjunto se empenharam em responder e 

discutir as questões. Além disso, todo o processo de desenvolvimento da atividade em 

conjunto gerou contribuições e descobertas valiosas. Por exemplo, ao final da implementação 

do projeto, a professora de português compartilhou não conhecer o trabalho de Marcos Bagno 

e que por meio da leitura de seu texto, se interessou em pesquisar mais sobre preconceito 

linguístico. Além disso, a atividade que envolveu leitura e interpretação de texto foi realizada 

de forma dinâmica e nova para mim, pois até então não havia ministrado aulas em conjunto 

com uma professora de outra disciplina. De fato, observar também o engajamento dos alunos 

perante este trabalho foi recompensador.  

No tocante à escolha do texto, ele foi selecionado por mim; contudo, antes de 

optarmos por ele, o texto também foi analisado pela professora de português que participou 

desta pesquisa. A apresentação do tema preconceito linguístico de forma clara e sucinta pelo 

texto corroborou sua escolha. O trabalho desenvolvido com a professora de português foi 

bastante harmônico – todas as decisões em torno das atividades apresentaram um consenso, 

bem como a condução das aulas em que a atividade foi implementada. 

 

4.3.6. Redação sobre a importância da cultura na aula de língua inglesa 

 

No início do 4° bimestre de 2019, como sexta atividade intercultural adicional, antes 

das avaliações somativas, a saber, provas e testes, foi proposto a todos os alunos das turmas 

de Ensino Médio participantes deste estudo que elaborassem um texto (v. Apêndice 3) em que 

compartilhassem sua visão sobre a importância da cultura nas aulas de inglês, bem como sua 

opinião sobre o tema. 

Como atividade de pré-escrita, os alunos discutiram brevemente em pequenos grupos 

de no máximo quatro alunos, o(s) conceito(s) de cultura discutido(s) em aulas e atividades 
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anteriores, bem como sua importância no contexto de ensino de língua inglesa. Essa discussão 

inicial objetivou não somente relembrar o tema, mas também ajudar os alunos a organizar o 

texto que seria escrito posteriormente. 

Ao escreverem o texto, grande parte dos alunos conseguiu conceber uma visão e 

definição de cultura mais ampla na medida em que a associaram à diversidade e ao respeito 

devido ao outro e as suas características. Além disso, eles puderam compartilhar que 

aprenderam que a heterogeneidade da língua é parte constituinte dela; portanto, todos os 

sotaques devem ser respeitados. A faceta híbrida da língua inglesa que até então era 

desconhecida por muitos alunos conquistou campo no contexto de nossas aulas. Nessa 

perspectiva, desenvolver no aluno uma visão sensível às diferenças sejam elas linguístico, 

religiosas, étnicas, etc., é desenvolver um comprometimento com a construção de uma 

sociedade saudável, pronta para identificar e combater qualquer tipo de preconceito. 

Quanto ao desenvolvimento dessa atividade nas turmas, ela foi implementada em 

torno de três aulas de 50 minutos. Os alunos que não conseguiram finalizar a redação em aula 

tiveram a chance de finalizá-la na aula seguinte. De forma geral, o andamento da atividade foi 

tranquilo. A despeito de saber que as ideias relacionadas ao respeito à diversidade cultural e 

pluralidade da língua seriam recorrentes em grande parte das redações foi importante ter esse 

pensamento sintetizado por meio da escrita. Na verdade, a redação viabilizou uma reflexão 

mais individual de cada aluno – eles puderam analisar e refletir sobre seu desempenho, sobre 

seu aprendizado por meio das atividades desenvolvidas.  

Na figura que se segue (v. Figura 6), temos o exemplo de uma redação de um aluno do 

2° ano. Nela, ele apresenta reflexões que evidenciam a importância da interculturalidade na 

sala de aula não somente para a formação de cidadãos críticos, mas também de cidadãos aptos 

a experimentar e respeitar contextos de diversidade. 

O aluno que redigiu essa breve redação conseguiu destacar questões relevantes para o 

desenvolvimento de uma postura intercultural em sala de aula. Ele inicia sua redação 

destacando que é importante descobrir coisas novas em relação à língua/cultura, bem como 

respeitar a diversidade encontrada no outro. Nessas palavras, encontramos uma visão de 

língua voltada à diversidade e ao respeito – elementos que precisam permear o ensino de 

língua inglesa de viés intercultural. Além disso, vale ressaltar sua admiração pela jovem 

ativista Malala, que mantendo sua identidade linguística conseguiu ter sua voz ouvida e 

respeitada em todo mundo. Ela como representante de uma juventude que sofreu para ter 

acesso à educação, mas que apesar dos obstáculos conseguiu ter sua voz ouvida e respeitada. 
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Sua história certamente serve de inspiração para esses jovens adultos de periferia que também 

enfrentam obstáculos tão difíceis quanto os dela, tais como o baixo poder aquisitivo, a 

violência de seus bairros, o preconceito por serem adultos que ainda cursam a Educação 

Básica, etc. 

 

 

Figura 6: Redação de um dos alunos do 2° ano do Ensino Médio sobre a importância da cultura na aula de língua 

inglesa 

 

Educar para a diferença e preparar para o conflito são ações necessárias para que os 

alunos aprendam que a diferença não deve ser eliminada. Além disso, o aluno precisa 

perceber como suas interpretações e valores atuam sobre o outro, tendo em mente que ele e o 

outro podem ter interpretações e valores diferentes. Assim, precisamos lembrar que o 

letramento crítico precisa fazer parte das atividades pedagógicas e curriculares 

corriqueiramente por meio de um constante processo de análise, de construção, de 

reconstrução e adaptação. (SOUZA, 2011, p. 298-299) 

 

4.3.7. Avaliação das atividades interculturais desenvolvidas nas turmas de Ensino Médio 

 

Como última atividade do ano letivo de 2019, após as avaliações somativas, todos os 

alunos das turmas de Ensino Médio participantes deste estudo responderam a um curto 

questionário composto somente por duas perguntas (v. Apêndice 3). Por meio dessas duas 
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perguntas, os alunos tiveram de mencionar aquilo que aprenderam nas aulas com as atividades 

interculturais, bem como compartilhar ideias e/ou reflexões geradas durante essas aulas que 

eles já aplicam ou pretendem aplicar em suas vidas. Ou seja, a atividade objetivou levar os 

alunos a avaliarem as atividades implementadas, assim como seu aprendizado sobre 

interculturalidade ao longo do ano letivo. Apesar de sucintas, tais questões serviram para 

delinear um panorama geral das opiniões dos alunos e para sondar suas reflexões, objetivando 

sempre fomentar a criticidade. 

Foi interessante também observar que grande parte dos alunos apresentou opiniões 

bastante semelhantes sobre as atividades desenvolvidas. Como na sexta atividade, uma das 

palavras mais recorrentes nos textos produzidos foi “respeito”. Muitos mencionaram que 

aprenderam a respeitar mais o jeito de falar do outro. Além disso, salientaram que aprenderam 

que há várias formas de falar inglês, e que há uma diversidade de sotaques que também 

devem ser prestigiados. Conforme o exemplo a seguir, podemos observar tal posicionamento 

por meio das respostas de um dos alunos do 1° ano do Ensino Médio: 

 

 

Figura7: Respostas de um dos alunos do 1° ano do Ensino Médio 
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De fato, a importância do respeito à diversidade da língua inglesa no mundo foi tema 

recorrente nas aulas. Vale ainda ressaltar que a relevância dada ao respeito à diversidade 

cultural foi algo apontado pelos próprios alunos a partir das atividades pedagógicas 

implementadas. Nesse sentido, desenvolver um olhar crítico, mas também sensível ao outro 

também precisa ser um das premissas da aula de inglês de viés intercultural. 

Ao término de implementação dessa atividade, principalmente ao começar a ler as 

respostas, observei que ela ficou semelhante à redação proposta às turmas anteriormente, visto 

que os alunos também relataram o que aprenderam ao longo do ano letivo. Sendo assim, a 

despeito de ter obtido boas respostas dos alunos, de modo geral, as respostas apresentadas, 

principalmente as referentes à primeira questão (O que você aprendeu com as atividades 

interculturais promovidas nas aulas de inglês ao longo do ano letivo de 2019?) foram 

semelhantes à redação desenvolvida por eles. Essa repetição, infelizmente não foi prevista. 

Ela poderia ter sido evitada por meio da formulação de outras perguntas, já que a atividade 

apresentou somente duas questões.  

Outros temas de viés intercultural, tais como religião, etnia, etc., poderiam também ter 

sido discutidos. No entanto, o foco na língua e sua vertente cultural tornaram-se temas mais 

presentes simplesmente pelo fato de estarmos inseridos em um contexto escolar em que os 

alunos ainda reproduziam ideias estigmatizadas acerca da língua inglesa. Certamente, as 

atividades implementadas viabilizaram a descoberta de aspectos novos da língua. Em outras 

palavras, podemos notar por meio das reflexões dos alunos que eles passaram a conhecer uma 

língua que apresenta um caráter plural e não homogêneo. 

Conforme já citada, Meotti (2018, p.289) aponta que precisamos desenvolver 

discussões mais reflexivas e críticas sobre a língua que ensinamos, não tendo somente como 

base uma perspectiva turística e pacificadora de tolerância e respeito às diferenças. Decerto, 

uma visão basicamente calcada na propagação do respeito e da tolerância pode tornar-se 

ingênua na medida em que não desvela as implicações sociais, culturais e histórias que 

sustentam uma visão monolítica de língua. Dessa forma, o respeito alinhado à criticidade 

torna-se elemento fundamental para o desenvolvimento da interculturalidade no contexto de 

sala de aula. 

Por fim, quanto à avaliação das atividades extras e/ou adicionais relatadas nesta 

pesquisa, vale frisar que elas também foram incluídas no processo geral de avaliação 

bimestral juntamente às provas e testes. 
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4.4. Considerações sobre as atividades implementadas: uma breve autoanálise. 

 

Ao longo da elaboração e implementação das atividades, eu propus como base e norte 

de trabalho o desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica tanto de sua parte quanto das 

dos alunos. Afinal, percebo que o processo de ensino-aprendizagem não é unilateral, ele 

ocorre tanto em quem se dispõe a ensinar quanto em quem se dispõe a aprender. Sendo que no 

“final”, todos (professores e alunos) alcançamos o mesmo objetivo – todos nós aprendemos 

algo.  

Na verdade, não devemos delimitar um final para o processo de ensino-aprendizagem, 

visto que ele sempre será contínuo se desejarmos. O termo “final” aqui usado se restringe 

simplesmente ao momento desta pesquisa, em que as atividades foram já concluídas e 

analisadas. No entanto, quando também refletimos sobre essa conclusão, constatamos que ela 

sempre será inacabada, pois, por meio de outros leitores e interlocutores, novas ideias, 

construções, reformulações e interpretações surgirão dando uma nova roupagem ao que foi 

pesquisado e apresentado aqui. 

Para Horikawa (2004, p. 90-91), a postura de professor reflexivo demanda uma 

identidade não mais vinculada à imagem do técnico especializado. Nessa nova identidade, a 

ação pedagógica do professor é espontânea e improvisada, uma vez que a sala de aula é regida 

por situações que não podem ser captadas pelo racionalismo, sendo frutos das inter-relações 

subjetivas que ocorrem entre os agentes (professor e alunos) do processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, a noção de professor-reflexivo propõe uma nova relação entre 

teoria e prática, superando a relação linear e mecânica e promovendo uma perspectiva 

dialética em que prática e teoria se fazem e se desfazem num movimento dinâmico. Nesse 

movimento, o professor é também produtor de conhecimentos com base em suas experiências 

no enfrentamento dos problemas que surgem em sua prática cotidiana. Por meio de seus 

recursos intelectuais, o professor, na sua prática pedagógica, diagnostica, escolhe recursos 

estratégicos e prevê os futuros acontecimentos de uma situação problemática. Num processo 

empírico, o professor constrói e reconstrói esse saber, visando atender as necessidades prática 

imediatas, sem uma metodologia ou sistematização específica desse saber. O professor, nesse 

processo reflexivo, busca a compreensão das formas pelas quais ele enfrenta os problemas em 

sala de aula, utiliza as ferramentas teóricas e reconstrói estratégias, procedimentos e recursos. 
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Com o olhar voltado às experiências que foram compartilhadas no presente estudo, 

meu processo de aprendizado de língua inglesa foi intensificado e vivenciado a cada leitura 

acadêmica para fundamentar e enriquecer as atividades, assim como na elaboração e 

implementação delas. Além disso, como professora reflexiva, as experiências adquiridas ao 

longo dos anos de profissão também serviram de base para (re)construção de saberes, que, por 

sua vez, foram colocados em prática diante do enfrentamento das complexidades de sala de 

aula.   

Esse processo de ensino-aprendizagem também esteve profundamente atrelado à 

interação com a heterogeneidade de cada turma – umas com um maior número de alunos, 

outras não; umas com alunos mais dedicados e interessados; outras nem tanto. Entretanto, não 

podemos destacar ou conceber essa heterogeneidade como problema. Na verdade, a 

diversidade é um elemento, muitas vezes, revigorador do processo de ensino-aprendizagem, 

pois nos livra do engessamento, da padronização e da monotonia. 

Diante dessa realidade, houve também a continuação da construção de uma identidade 

profissional, que evolui conforme a carreira tracejada pelo contexto escolar, por reformas 

institucionais e educacionais, pela comunidade e pelos contextos políticos. A identidade 

pessoal ou profissional está relacionada ao contexto social, cultural, político, a interlocutores, 

etc. Nessa interação, o trabalho do professor demanda uma constante negociação de 

identidade, que pode ser concebida pela construção do “si mesmo” (self) profissional. 

(ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010, p. 145)  

Em outras palavras, nessa caminhada autoetnográfica permeada pela construção de 

uma postura crítica perante o uso do inglês no mundo, o processo de aprendizado foi contínuo 

e intenso tanto da parte dos alunos quanto da minha. Num processo de reflexão crítica, eu 

pude rever,refazer e desfazer conceitos, que, por muitas vezes, estavam imbricados em nosso 

cotidiano escolar. Por exemplo, um dos conceitos que foi bastante discutido foi a predileção 

dos alunos pelo inglês nativizado. A discussão em torno desse pensamento também serviu de 

objeto para a construção das aulas, sendo que o objetivo maior não era o do convencimento, 

mas sim, o da reflexão com vistas a gerar mudança. 

Beijaard et al (2004  apud ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010, p. 148) também frisa 

que a identidade docente se desenvolve tanto de forma pessoal como coletiva quando o 

processo de interpretação e reinterpretação de experiências ocorrem. Nesse processo, o 

professor busca conciliar sua imagem como profissional com os diversos papéis que ele 

escolhe desempenhar. Sendo composta por múltiplas facetas que se inter-relacionam, a 
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identidade docente também pode entrar em crise em situações de reformas educacionais, 

mudanças nas condições de trabalho e na vida pessoal. 

Nessa perspectiva, o processo de desenvolvimento e implementação das atividades foi 

permeado por dificuldades que, por muitas vezes, afetaram meu ânimo em desempenhá-las – 

a falta de condições adequadas de trabalho, o comportamento agitado de alguns alunos, 

mesmo sendo adultos, foram algumas delas. Entretanto, nesse processo também permeado por 

confirmações e descobertas, os pontos positivos foram mais evidentes do que os negativos. 

Isso faz parte do crescimento de todo docente e para ele acontecer, todas as formas de 

experiência no contexto escolar precisam ser vividas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alguns insistem que a identidade pede pureza e 

essência. A única maneira de sermos puros, 

porém, é sermos híbridos. A verdade é que só 

seremos um só se formos muitos. E só seremos 

felizes se abraçarmos identidades plurais, 

capazes de reinventarem e se misturarem em 

imprevisíveis simbioses e combinações.        

(COUTO, Mia, 2007, p. 20-21) 

 

Neste capítulo, apresento considerações finais que almejo se tornarem objetos e temas 

de discussões iniciais e duradouras em diversos contextos educacionais. O desejo de 

estabelecer uma reflexão permanente sobre a língua inglesa na Educação brasileira permeia os 

objetivos e passos trilhados nas propostas desta pesquisa. 

Assim, o presente estudo discutiu o papel do ensino de língua inglesa de viés 

intercultural na Educação Básica, debruçando-se nas premissas do inglês como língua franca 

(ILF) e do letramento crítico (LC).  A partir da investigação da visão de alunos do Ensino 

Médio regular noturno acerca do processo de ensino e aprendizagem de base intercultural, a 

busca pelo desenvolvimento de uma postura crítica diante do processo de ensino monolítico 

de língua inglesa norteou as propostas apresentadas, uma vez que o referido modelo ainda se 

faz presente no contexto escolar brasileiro de forma imperativa. 

As premissas do ILF e do LC serviram de base importante para o desenvolvimento 

deste estudo, que também teve um olhar voltado às desigualdades sociais sofridas no contexto 

escolar pesquisado e pelos seus atores (professora e alunos). Na verdade, discutir o ILF e o 

LC no contexto educacional da escola pública brasileira é também trazer à tona temas 

relacionados a diversos tipos de desigualdade que os contextos educacional e social precários 

e seus desdobramentos geram tanto na vida de professores quanto na de alunos – da 

infraestrutura inadequada da escola à dificuldade desses alunos de permanecerem em sala de 

aula, devido ao seu cotidiano de dificuldades são elementos que também corroboram a 

reflexão crítica. Portanto, para combater as desigualdades geradas no contexto escolar, faz-se 

necessário também que esses alunos tenham acesso a esse tipo de formação educacional, 

assim como o estudante que não mora na periferia. 
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Dessa forma, desenvolver uma postura crítica em relação aos usos do inglês no mundo 

trouxe implicações que transpassaram questões meramente linguísticas – foi uma grande 

oportunidade perceber que é possível desenvolver discussões e reflexões em/sobre língua 

estrangeira que remetem diretamente ao nosso contexto social e nos conduzem à mudança. 

No tocante à análise inicial de dados, ela investigou as noções dos alunos sobre o 

termo cultura e suas experiências anteriores com a língua inglesa no contexto escolar. Além 

disso, esta etapa introdutória analisou a opinião dos alunos acerca das variedades de inglês 

apresentadas nas atividades de compreensão oral das primeiras unidades da coleção Learn 

and Share in English: língua estrangeira moderna – inglês– Ensino Médio, introduzindo, 

assim, uma investigação sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa norteado 

pela interculturalidade. Posteriormente, atividades interculturais adicionais foram 

desenvolvidas e implementadas, visando à ampliação da discussão sobre o tema. 

Em linhas gerais, a proposta deste estudo foi motivada pela necessidade de fomento do 

ensino de inglês alinhado às premissas da interculturalidade (SIQUEIRA, 2008a), com vistas 

a combater a colonização cultural e linguística (MOITA LOPES, 1996) que fez parte do 

processo de ensino-aprendizagem de muitos alunos participantes desde o início da Educação 

Básica. Para maior fundamentação do estudo e do desenvolvimento das atividades 

pedagógicas implementadas, as premissas do Letramento Crítico (DUBOC. 2014, JORDÃO, 

2013, 2014a, 2015; LANKSHEAR; McLAREN, 1993; TÍLIO, 2012, 2015) também serviram 

de base para a construção de uma postura crítica em sala de aula. 

No entanto, conforme já discutido, a transição de cultura colonizada para uma 

descolonizada é um processo que precisa ser fundamentado pelo comprometimento e ser 

(co)construído gradualmente por meio da parceria entre escola, professor e aluno. Dessa 

forma, o primeiro passo em direção a práticas interculturais autênticas está relacionado à 

conscientização sobre o contexto sócio-político e aos questionamentos sobre controle e 

poder.(GORSKI, 2008, p. 522) 

Por fim, o presente estudo não tem a pretensão de solucionar as questões apresentadas, 

mas objetiva, acima de tudo, despertar nos alunos a criticidade por meio do ensino 

intercultural, combatendo o preconceito linguístico e, por conseguinte, dar início à formação 

de uma consciência político-linguística. 

Como apontam Jordão e Fogaça (2007, p. 100), sob a perspectiva do Letramento 

Crítico, não precisamos seguir a ideia de que a verdade tem de ser encontrada. Entendemos 
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que os conhecimentos devam ser questionados e desafiados, uma vez que são sempre parciais 

e incompletos. Todos possuem conhecimentos que precisam ser considerados, e eles são 

plurais e múltiplos. Sob essa visão, a sala de aula torna-se um espaço ideal para a reflexão e 

problematização de questões relacionadas às perspectivas tanto de alunos como de 

professores.  

Portanto, este estudo propôs compartilhar os conhecimentos até então encontrados nos 

textos acadêmicos, assim como nas experiências vividas em sala de aula com vistas a gerar 

mais conhecimentos e vivências em outros contextos, em outras salas de aula.   

Entendemos que o ensino de línguas de viés intercultural é importante para a formação 

tanto de alunos quanto de professores. Na verdade, o exercício da profissão de professor 

demanda constante formação e, por conseguinte, atualização. Certamente, precisamos 

incentivar a busca pelo desenvolvimento de uma consciência crítica em sala de aula voltada 

não somente à formação acadêmica, mas também à cidadã.  

Dessa forma, esta pesquisa, esperamos, pode servir também de objeto de reflexão para 

alunos e professores que desejam desenvolver uma visão mais voltada à interculturalidade, e, 

por conseguinte, ao respeito à diversidade linguística e cultural no processo de ensino-

aprendizagem. Assim, podemos começar a trilhar possíveis caminhos para o desenvolvimento 

de uma educação intercultural. 

Quanto ao processo de investigação deste estudo, é importante enfatizar que o tema 

interculturalidade serviu de norte para o seu desenvolvimento. É importante também destacar 

que a apresentação do inglês como língua franca por meio das atividades pedagógicas não 

teve como proposta o ensino formal de uma língua concebida como franca, mas objetivou, 

sobretudo, a apresentação de premissas dessa abordagem crítica aos alunos, visando fomentar 

a reflexão e a conscientização sobre a diversidade do inglês no mundo. A partir dessas 

propostas, as seguintes perguntas de pesquisa foram geradas: 

 

1. Como a interculturalidade é apresentada aos alunos em algumas atividades 

pedagógicas propostas pelos LDs pesquisados? 

2. Qual a importância do professor na elaboração e implementação de atividades voltadas 

ao fomento de um ensino de visão intercultural nas aulas de língua inglesa? 
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3. De que maneira as atividades pedagógicas interculturais adicionais e as apresentadas 

pelo livro didático geraram reflexão e conscientização nos alunos pesquisados? 

4. Quais concepções de ensino intercultural de língua inglesa embasam as propostas 

do(s) documento(s) vigentes da política linguística educacional, a saber, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC)? 

 

Quanto à primeira pergunta de pesquisa, precisamos retomar algumas questões 

relacionadas à concepção de interculturalidade na qual nos debruçamos neste estudo. Para 

isso, citamos Mendes (2012, p. 359-360), que ressalta que não devemos conceber o termo 

cultura por meio de um olhar estático e engessado. Na verdade, as culturas, como processos 

em constante renovação e fluxo se mesclam, hibridizam o tempo todo em diferentes 

dimensões da vida humana, social, política e econômica, fazendo com que haja culturas 

dentro de outras culturas, histórias dentro de outras histórias, vidas dentro de outras vidas. 

Nessa perspectiva intercultural, existe um emaranhado de choques culturais e diferenças que 

precisam estabelecer pontes, diálogos inter/entre culturas, individuais e coletivas para que 

convivamos mais respeitosamente, mais democraticamente. Sendo assim, no que tange ao 

ensino aprendizagem de uma língua, a interculturalidade torna-se um esforço, uma ação 

integradora, que pode vir a gerar comportamentos e atitudes comprometidos com princípios 

orientados para o respeito a toda sorte de diversidade cultural. 

No tocante à coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna – 

inglês – Ensino Médio, que foi implementada em todas as turmas de Ensino Médio, podemos 

pontuar que, apesar de apresentar áudios de variedades não pertencentes ao círculo central, a 

coleção ainda apresenta de forma preponderante áudios que em sua maioria reproduzem falas 

do inglês norte-americano. Ou seja, a tentativa de apresentar a faceta heterogênea da língua 

inglesa é insuficiente diante do cenário de alienação que ainda persiste em nosso contexto 

educacional. Por exemplo, dentre os 24 áudios analisados de toda coleção, somente quatro 

apresentaram variedades que estão fora do escopo do círculo central. Tal fato revela que por 

meio de muitos materiais didáticos, a noção de ensino de língua inglesa ainda está sendo 

compartilhada nas salas de aula com muita ênfase ao preciosismo dado aos ingleses do círculo 

central, principalmente, ao norte-americano. Assim, a língua torna-se engessada e limitada a 

modelos hegemônicos, que não mais ressoam como imperativos na prática cotidiana. Essa 

conscientização precisa alcançar tanto aprendizes quanto professores para que outras coleções 
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possam, de fato, e não somente por meio de nuances, apresentar um ensino intercultural de 

língua inglesa. 

Ainda segundo Mendes (2012, p. 366-367), o ponto de ancoragem para a elaboração e 

uso de materiais precisam ser os contextos de ensino-aprendizagem – o livro didático, o 

currículo, o planejamento precisam derivar desses contextos, e não o contrário. Assim, mais 

do que desejarmos um material ideal, devemos buscar um material que se adéque a variados 

contextos e necessidades de aprendizagem, com foco nos sujeitos em interação e não em 

programas ou padrões estabelecidos previamente, sem qualquer reflexo no que fazemos 

quando ensinamos e aprendemos línguas. Nesse caso, sem qualquer reflexo no hibridismo da 

língua inglesa que já se faz presente em todo mundo. 

Dessa forma, ao respondermos à segunda pergunta, temos como proposta a 

ressignificação do papel desse professor de língua inglesa em sala de aula. O seu papel não 

seria meramente o de ensinar a língua de acordo com padrões estandardizados, mas, sim, o de 

ser um agente de interculturalidade incumbido de ampliar a visão de língua/cultura desse 

aluno.  

Segundo El Kadri (2010, p. 66), o grande desafio está justamente em como lidar com 

as reconceituações que os pressupostos do ensino de inglês como língua franca trazem para o 

ensino. Os professores precisam entender as implicações da expansão do inglês, que, por sua 

vez, trazem novos paradigmas para dentro de sala de aula. Por exemplo, no ensino de inglês 

como língua estrangeira, as normas e objetos são estáveis, já no contexto de língua franca, 

essas normas e objetos são constantemente desafiados. 

Portanto, o professor como agente de interculturalidade não propõe somente a 

elaboração de currículos, planejamentos e materiais didáticos com conteúdos centrados nas 

características culturais de um país, grupo de falantes ou local geográfico, ou, até mesmo, 

elege aspectos ou temas relacionados à cultura com esse objetivo. O professor precisa 

incentivar os aprendizes a reconhecerem a língua em todas as suas especificidades, não só as 

formais, mas, sobretudo, culturais e contextuais.Além disso, os alunos precisam se reconhecer 

na língua como sujeitos históricos que compartilham experiências por meio de sua própria 

língua e da outra que estão aprendendo. (MENDES, 2012, p. 360-361) 

Corroborando essa visão, Byram e Hu (2013, p. 521) pontuam que os professores 

precisam também ser conscientizados da diversidade do inglês no mundo desde sua formação. 
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Tal fato também implica na formação de professores conscientes das possibilidades de uso da 

língua para justificar sua visão e escolhas pedagógicas em sala de aula. Ou seja, questões 

relacionadas ao ensino de ILF, ao estudo de diferentes variedades do inglês, a questões de 

identidade e de propriedade do inglês e a sua natureza intercultural, bem como questões 

relacionadas à problematização do modelo do falante nativo e à inteligibilidade precisam ser 

assuntos tratados em sala de aula na formação inicial de professores com vistas a combater a 

alienação em que muitos ainda se encontram. (EL KADRI, 2010, p. 67) 

Nessa perspectiva de ensino, podemos nos debruçar sobre a terceira pergunta de 

pesquisa no intuito de discutirmos possíveis caminhos para o ensino intercultural de língua 

inglesa. A princípio, podemos pontuar que todas as atividades implementadas puderam gerar 

conhecimento acerca da diversidade da língua inglesa no mundo. Posteriormente, como parte 

de um processo cujo fim não pode ser limitado ou condicionado ao termino do ano letivo, os 

alunos puderam também refletir e problematizar o tema proposto.  

Cabe também destacar que até mesmo, por meio das atividades de compreensão oral 

da coleção Learn and Share in English: língua estrangeira moderna- inglês – Ensino Médio, 

que, conforme já mencionado, apresentou em seus áudios um número bastante baixo de 

falantes de língua inglesa não pertencentes ao círculo central, pudemos utilizar tal fato como 

objeto de reflexão e problematização, discutindo com os alunos sobre o hibridismo da língua 

inglesa em tempos atuais. Dessa forma, buscando reafirmar uma postura de agente 

intercultural ou de interculturalidade, conforme as orientações de Mendes (2012, p. 367) 

acerca da utilização de materiais didáticos, eu pude ajustar, modificar e adaptar as atividades 

de compreensão oral do LD posteriormente de acordo com os desejos, interesses e 

necessidades dos alunos, bem como de acordo com suas percepções daquilo que aconteceu 

em sala de aula. 

Na verdade, ao sondarmos as percepções e reflexões dos alunos acerca da diversidade 

da língua inglesa no mundo, percebemos que no tocante às experiências escolares, a maioria 

trazia bagagens de conhecimento semelhantes. Muitos associavam o ensino de língua inglesa 

somente a padrões hegemônicos e estandardizados. Essa associação feita pela maioria dos 

alunos foi discutida ao longo das aulas com o intuito de conscientizá-los da importância dos 

demais sotaques de língua inglesa no contexto de ensino-aprendizagem, sem impor uma 

mudança radical de pensamento, uma vez que o propósito da pesquisa não foi o de criar 

dicotomias ou lado opostos de embate, como, por exemplo, inglês como língua franca versus 
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inglês como língua estrangeira. O objetivo principal foi o de descortinar questões que até 

então não eram debatidas pelos alunos, como o respeito que devemos ter pela diversidade 

cultural. 

 Nesse sentido, podemos afirmar que as atividades do LD e as atividades interculturais 

elaboradas geraram conhecimento e ainda podem estar gerando reflexão para muitos, pois 

mesmo aqueles que mantiveram suas crenças e predileções em um ensino de língua inglesa de 

padrão hegemônico, poderão em situações futuras questionar e, até mesmo, problematizar 

questões relacionadas à depreciação sofrida por determinados sotaques dos círculos externo e 

em expansão em relação aos do círculo central. Decerto, uma semente de visão crítica e 

democrática foi plantada. 

Para responder à quarta pergunta de pesquisa, podemos estabelecer uma analogia entre 

o cenário educacional brasileiro vigente no tocante ao ensino de viés intercultural com base 

em premissas críticas e a própria BNCC. Enquanto em nossos contextos educacionais vemos 

tentativas de se implementar uma visão intercultural por meio, por exemplo, de materiais 

didáticos, que buscam dar um pontapé em direção a essa visão, trazendo textos e áudios 

(mesmo que em números tímidos), que representam os ingleses dos círculos externo e em 

expansão, como forma de se adequar às demandas da globalização, vemos um documento de 

essência normativa e prescritiva, apresentando orientações de viés crítico por meio da 

concepção do inglês como língua franca. Diante desse choque de paradigmas, podemos 

observar que a BNCC, nesse sentido, pode ser concebida como um retrato do ensino-

aprendizagem de língua inglesa, na medida em que tenta implementar abordagens novas; 

contudo a essência do discurso deixa escapar crenças tradicionalistas que estão enraizadas.  

Não podemos negar que a contribuição da BNCC para a educação intercultural é 

bastante válida, pois apresenta, pelo menos, uma visão de língua inglesa menos monolítica. 

Todavia, essa visão de língua tem como base para a sua aplicação princípios regidos pela 

prescrição de conteúdos – fato, que, por sua vez, pode remeter ao controle e imposição desses 

mesmos conteúdos, fazendo com que a autonomia do professor seja afetada. Na verdade, ao 

analisarmos qualquer documento, temos que exercer nosso olhar crítico sobre ele. Dessa 

forma, refletir torna-se uma ação fundamental, Não basta apenas ler o documento, objetivando 

buscar seus defeitos ou qualidades, seja ele a BNCC, uma elaboração de currículo escolar ou 

até mesmo o livro didático.  
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Duboc (2019, p. 17) resume esse conflito epistemológico apresentado no Componente 

Curricular Língua Inglesa da BNCC ao afirmar que o rol de conceitos atuais desse 

documento, tais como: interculturalidade e desterritorialização do inglês, se orquestram com o 

intuito de justificar a adoção do termo língua franca. No entanto, se de um lado, em sua 

introdução, a BNCC aborda temas que nos fazem repensar o status do inglês na 

contemporaneidade, de outro, existem lapsos que revelam a tentativa de engessamento do 

currículo escolar. Sendo assim, a despeito de ser o primeiro documento regulador da 

Educação Básica que apresenta o inglês como língua franca, precisamos manter um olhar 

crítico sobre seu conteúdo para não gerarmos discursos acríticos e ingênuos. 

Ao longo das discussões acerca das perguntas de pesquisa, pudemos retomar questões 

concernentes ao ensino de língua inglesa sob a ótica de língua franca com base nas premissas 

do ensino intercultural e do letramento crítico.Questões relacionadas ao papel do material 

didático, do professor, do aluno e do documento regulador da Educação Básica foram 

destacadas com vistas a construir um escopo dialógico entre esses elementos que habitam o 

contexto de sala de aula.  

A título de conclusão, também vale lembrar que esta pesquisa buscou promover o 

exercício de práticas pedagógicas que abordem a relação entre cidadania, identidade e cultura, 

assim como o de contribuir para a reflexão sobre o papel do ensino intercultural de língua 

inglesa por um viés crítico, visando à formação linguística e cidadã dos alunos.  

Nessa perspectiva, constatar que muitos alunos por meio das atividades pedagógicas 

de cunho intercultural puderam ter contato com um viés de ensino que privilegiou, sobretudo, 

o diálogo, a interação e a (co)construção de saberes por meio da reflexão e discussão foi um 

grande passo em direção ao desenvolvimento de uma postura crítica, cidadã e democrática 

perante a diversidade cultural que precisa permear o ensino de língua inglesa. 

Um novo contexto de ensino foi apresentado a alunos do Ensino Médio do segmento 

noturno, que estavam habituados com o formato de aula tradicional, em que o único papel 

desempenhado por eles era o de copiar conteúdos, Decerto, o campo de visão desses alunos, 

que outrora estava direcionado a um único contexto de ensino, foi ampliado, aberto para 

outras facetas da língua inglesa e outras possibilidades de contato e aprendizagem. 

Portanto, por mais que as raízes de uma visão atrelada ao modelo hegemônico sejam 

fortes nesses alunos, a apresentação de outras possibilidades e perspectivas de ensino de 
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língua inglesa atuam como um inibidor do fortalecimento dessas raízes. Ou seja, o cerne da 

questão não seria matá-las, mas enfraquecê-las para que raízes de árvores mais heterogêneas 

também tenham a chance de crescer, de se fortalecer e, por conseguinte, vingarem no contexto 

educacional brasileiro. 
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7. APÊNDICES 

APÊNDICE 1- Atividade de compreensão oral (inglês indiano e norte-americano) 
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São Gonçalo, __________de ________________________________de 2017 
Professora: Flávia M. Silva 
Nome: ________________________________________________ Turma: ______________ 
Disciplina: Inglês 

 
I- Responda às perguntas sobre o diálogo: 
 
1- Qual desses ingleses (sotaques) você gostaria de falar? Por quê? 
 
R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2- Você consegue identificar as nacionalidades das pessoas que conversam no diálogo? Se 
sim, quais seriam? 
 
R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2- O que te fez (ou não te fez) identificar cada nacionalidade? 
 
R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
3- Qual tipo de inglês você tem mais contato, o de Todd ou de Nanju? 
 
R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4- Quais seriam os meios desse contato, músicas, series, TV, Internet…? 
 
R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5- Quais pessoas geralmente falam com o sotaque de Todd? Por quê? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6- E quais falam com o sotaque de Nanju? Por quê? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - Questionário inicial aplicado em todas as turmas do Ensino Médio regular 

noturno 

 
Caro(a) aluno(a), 
 
Por gentileza colabore com o preenchimento do questionário. É uma pesquisa que está sendo 
realizada no C.E. Pandiá Calógeras, U.A. 182979. Você não será identificado, por isso, 
responda-o com sinceridade. Além disso, os dados gerados a partir deste questionário serão 
somente usados para fins científicos (relatórios, artigos, dissertações/teses, etc). 
Desde já, muito obrigada por sua ajuda! 
 
Questionário 
 
Parte I - Sobre você: 
 
a- Idade: __________anos. 
b- Sexo: (      ) feminino (      ) masculino 
c- Você trabalha?  
(      ) Sim. Sua ocupação: ___________________________________ 
(      ) Não. 
 
d- Faz curso de inglês?    
Sim (      ). Onde e há quanto tempo? __________________________. 
Atualmente não, mas já fiz. (    ) 
Não, nunca fiz (      ). 
 
 
Parte II - Sobre atividades culturais: 
 
a- O que é cultura para você?  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b- Você acha que o ensino de cultura é importante nas aulas de língua inglesa? Por quê? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
c- Quais meios você utiliza para ter contato com a cultura de outros países de língua inglesa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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d- Quais seriam os países predominantes nas atividades culturais em língua inglesa que você 
realiza?  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
e) Quais atividades culturais relacionadas ao ensino de inglês você gostaria de participar ou de 
realizar? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
f) Desde o ensino fundamental II, as aulas de inglês que você frequentou na escola 
apresentaram com mais frequência referências ao inglês: 
 
(      ) Americano. 
(      ) Britânico. 
(      ) De outros países de língua inglesa. 
(      ) Nunca observei essa questão. 
 
g) A maior parte das informações que você tem sobre a cultura de países de língua inglesa foi 
obtida através de: 
 
(      ) Viagens 
(      ) Livros didáticos 
(      ) Livros, revistas, jornais, filmes, séries, etc. 
(      ) Contato com falantes nativos. 
(       ) Outros 
___________________________________________________________________________. 
 
h) Você gostaria de falar inglês como um nativo ou o fato de aprendê-lo respeitando o seu 
sotaque também seria um objetivo? Por quê? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
i- Como as atividades culturais em língua inglesa podem contribuir para a sua vida atual e 
futura (formação profissional, escolar, vida pessoal, etc.)? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

MUITO OBRIGADA! 
 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 3 - Atividades interculturais a

 

Atividade 1: Foco na discussão sobre o uso dos sotaques na língua inglesa.

 

 

 
 
 

English assignment 

Part I 

Fonte: https://images.google.com/

 

a- What messages do the images convey? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

C.E Pandiá Calógeras
São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019
Professora: 
Aluno(a): 
Turma: _________

Atividades interculturais adicionais 

Foco na discussão sobre o uso dos sotaques na língua inglesa.

 

https://images.google.com/ 

What messages do the images convey? (Qual é a mensagem compartilhada 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

C.E Pandiá Calógeras 
São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019
Professora: __________________________________________________
Aluno(a): ____________________________________
Turma: _________ 
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Foco na discussão sobre o uso dos sotaques na língua inglesa. 

 

 

artilhada pelas figuras?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019 
__________________________________________________ 

_________________________________________ N°: _______ 
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b - Do you agree with the ideas presented? If so / not, why? (Você concorda com as ideias 

apresentadas nas figuras? Se sim / não, por quê?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Part II 

 

 

Fonte: https://www.brainyquote.com/topics/accent 
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a- Which quote did you like best? Why? (Qual citação você gostou mais? Por quê?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b- Create a quote based on what we have just discussed and on your opinion: (Crie uma 

citação com base no tema discutido e na sua opinião) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 2: Foco na discussão sobre discriminação e preconceito linguístico em língua 

inglesa. 

 

 
 
 
1- Analise os títulos das reportagens: 

 

 

 

 

 

 

C.E Pandiá Calógeras 
São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019 
Professora: __________________________________________________ 
Aluno(a): _________________________________________ N°: _______ 
Turma: _________ 
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a- Quais semelhanças e diferenças existem entre eles? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b- Quais possíveis motivos levaram a Miss EUA a ter a atitude apresentada na reportagem? 

Você concorda com ela? Sim ou não? Por quê? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c- O que você faria se fosse uma das canditadas criticadas? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividade 3: Discussão sobre o conceito que fazemos 

 

 

 

1- A partir das figuras a seguir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E Pandiá Calógeras
São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019
Professora: 
Aluno(a): ____________________________________
Turma: _________

 Jovem

 Jovem japonês

Discussão sobre o conceito que fazemos da fala dos outros e de nossa fala.

A partir das figuras a seguir, responda: 

C.E Pandiá Calógeras 
São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019
Professora: __________________________________________________
Aluno(a): ____________________________________

_________ 

 Jovem indiano 

 Jovem negro norte-americano 

Jovem branco norte-americano 

Jovem japonês 
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da fala dos outros e de nossa fala. 

São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019 
__________________________________________________ 

Aluno(a): _________________________________________ N°: _______ 
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a-  Com quem você gostaria de conversar em inglês? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b- Quem você acha que gostaria de conversar com você em inglês? Quem teria interessede 

ouvir suas ideias? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 4: Atividade pedagógica sobre discriminação e preconceito linguísticos em língua 

portuguesa: traçando paralelos.  

 

 

 

 

 

Atividade sobre o texto “A DISCRIMINAÇÃO E O PRECONCEITO 

LINGUÍSTICO”deMarcos Bagno 

 

1- Após leitura do texto, responda às perguntas a seguir: 

 

 

Uma derivação do mito da língua "primitiva" é a ideia de que as pessoas que não têm 

educação formal e não se valem das formas linguísticas padronizadas e prescritas pela 

tradição gramatical falam "tudo errado". Assim como os europeus se consideravam superiores 

aos negros, aos índios, aos polinésios, aos aborígines australianos etc., também muitas pessoas 

das camadas dominantes da sociedade consideram que os pobres, os analfabetos, os habitantes 

da zona rural (e, em alguns lugares, as mulheres, os jovens, os negros, os judeus, os 

imigrantes etc.) não sabem falar, têm vocabulário pobre e são incapazes de raciocínio lógico. 

E a expressão mais clara e vigorosa do preconceito linguístico, conjunto de ideias que se 

manifesta concretamente na discriminação pela linguagem.  

Como já repeti várias vezes, esse preconceito foi e (infelizmente) continua sendo transmitido 

e preservado pela pedagogia tradicional de língua. Muitas e muitas pessoas abandonam os 

estudos porque ficam traumatizadas ao entrar na escola e, logo em seus primeiros contatos 

com o mundo escolar, ser alvo de discriminação, de deboche, de piada por causa de seu jeito 

de falar – discriminação praticada não só pelos colegas, mas também por muitas professoras e 

muitos professores.  

Vai nessa mesma linha de pensamento arcaico uma coluna assinada pelo poeta Ferreira 

Gullar, na Folha de S. Paulo (17/2/2008), em que ele (logo ele, que é nordestino e que sempre 

foi considerado um homem de ideias progressistas!) pergunta:  

C.E Pandiá Calógeras 
São Gonçalo, ___________de __________________________de 2019 
Professora: __________________________________________________ 
Aluno(a): _________________________________________ N°: _______ 
Turma: _________ 
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(2) Mas quem é o povo? Aquela gente nordestina, magricela, tostada de sol, que mal sabe 

falar? (grifo meu)  

A afirmação de que existe alguém que "mal sabe falar" revela, para começar, uma profunda 

ignorância de seu enunciador no que diz respeito aos avanços da antropologia, da psicologia, 

da medicina, da linguística contemporâneas etc. Todo e qualquer ser humano dotado de suas 

plenas capacidades físicas e mentais é perfeitamente capaz de falar e de falar bem. O cérebro 

humano é extremamente organizado, de modo que, ao contrário do que tanta gente pensa, é 

simplesmente impossível talar sem obedecer a regras gramaticais. O problema está em 

acreditar que as únicas regras gramaticais são as poucas, pouquíssimas, descritas (mal 

descritas) e prescritas pela tradição gramatical. Se alguém falasse "sem gramática" não 

conseguiria se fazer entender – e nem a pessoa mais preconceituosa vai poder dizer que um 

enunciado como "nós chegou lá e os home já tinha ido embora" é incompreensível porque, 

supostamente não apresenta concordância nem obedece estritas regras morfossintáticas ...  

 

 

 

 

 

 

Referência: BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existem "línguas primitivas". Existem, isso sim, opiniões, preconceitos, mitos, lendas, 
ilusões, fantasias - elas, sim - primitivas, toscas, tacanhas e bisonhas - quando não 
explicitamente fascistas. E é desse tipo de ignorância que temos obrigação de nos livrar e de 
livrar aqueles que nos procuram como educadores. 
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O que é discriminação pela linguagem? Você já sofreu isto? Se sim, relate o fato: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você acha que fala bem ou mal a língua portuguesa? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Para o autor do texto, as pessoas que não têm educação formal e não seguem a norma padrão 

da língua portuguesa não falam errado. Para você, existe certo ou errado no que diz respeito 

ao uso da língua portuguesa? Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 5: Redação sobre a importância da cultura na aula de língua inglesa  

 

 

 

 

Redação: 

 

1- Elabore um texto sobre a importância da cultura nas aulas de inglês. Compartilhe sua 

opinião sobre o tema:  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 6: Avaliação sobre as atividades interculturais desenvolvidas nas turmas de Ensino 

Médio 

 
C. E Pandiá Calógeras. 
São Gonçalo, ___________de __________________de 2019 
Professora: Flávia M. Silva 
Aluno(a):_______________________________________________N°:_______ 
TURMA : _______________ 
 

Pesquisa sobre as atividades interculturais do ano de 2019 

 

1- O que você aprendeu com as atividades interculturais promovidas nas aulas de inglês ao 

longo do ano de 2019? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2 – Quais ideias e reflexões desenvolvidas nas atividades interculturais você já aplica ou 

pretende aplicar na sua vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – Transcrição completa do debate sobre a fala de Malala 

P: Ela como representante de uma luta. Pessoal, presta atenção! Ela teve que fugir de seu país 

já que era perseguida. Ela fala inglês conforme eu disse a vocês, só que a pergunta aqui é a 

seguinte... Vocês vão ouvi-la falando ao longo da entrevista. Eu gostaria de saber. Letra A - O 

inglês falado por Malala é legitimo na sua opinião? O que seria legítimo para vocês? 

AD: De verdade.  

P: De verdade, real? Por quê? Detalhe, na sua opinião, o inglês falado por ela soa como 

legítimo? 

AD: Sim. 

P: Mas, ouça, vocês ainda não ouviram ela conversando. Calma! (risos). Letra b- Você se 

interessa pelo conteúdo da fala dela a partir de seu sotaque? O que eu quero perguntar com 

isso, o que eu quero dizer com isso? O jeito que ela fala te convida a continuar ouvindo? Ou é 

algo insuportável ou não, você consegue lidar? Não dói aos seus ouvidos, usando aqui um 

termo mais popular. Então, você se interessaria pelo conteúdo da fala dela a partir de seu 

sotaque. Por exemplo, têm pessoas que ao ouvirem um sotaque nordestino já criam certo 

estigma. Não é verdade? Têm pessoas assim. Ah, veio do nordeste, só pode ser... Aí, criam 

vários termos pejorativos. Ou seja, ele não está analisando a pessoa, ela está analisando a 

forma que a pessoa fala. Aquela pessoa vê o caráter da outra a partir das palavras e não no 

conteúdo dela. No caso aqui da Malala, a gente sabe que ela é uma pessoa que não está sob 

julgamento. O ponto aqui é o seguinte, se você ouvisse uma música ou assistisse a um filme 

com esse sotaque dela, você se interessaria por esse conteúdo? Este é o ponto. Se ela falasse 

com sotaque britânico ou americano, você acha que o discurso dela ficaria melhor? Sim ou 

não? E por quê? Antes de eu tocar, já que ela (aluna) já colocou a opinião dela mesmo sem 

ouvir o áudio, por exemplo a letra a, o que vocês acham que o inglês da Malala é legítimo? 

PL: Eu acho que não pelo fato de ela ser paquistanesa. 

P: Então o que seria um inglês legítimo para vocês. 

MF: Um inglês correto. Já que ela vive lá, ela tem mais ligações com o povo lá. Entendeu? 

PL: Não. Sei lá. Porque eu sou acostumado com uma coisa e de repente outra diferente. Até 

eu me acostumar.  

P: Até você se acostumar. É um ponto interessante. Quem concorda? Quem diz sim? 
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BA: Sim, porque seria uma coisa totalmente nova para aprender. 

P: Ou seja, é a mesma opinião com posições diferentes. Pra ele o novo, ele precisa se 

acostumar e o novo para você seria uma forma de você aprender com isso. Interessante! 

Agora que vocês vão ouvi-la falando, se ela falasse com sotaque britânico ou americano o 

discurso dela ficaria melhor? 

BA: Não! Não seria ela. 

P: Não seria ela? 

BA: Perderia as características. 
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APÊNDICE 5 - Entrevista sobre a atividade de preservação dos animais do LD 

 

P: Vocês vão ouvir uma entrevista sobre a preservação do meio ambiente. Na página 45 do 

livro tem uma atividade de compreensão oral. As perguntas são bem objetivas, nós não vamos 

utilizá-las. Eu quero que vocês analisem... Por ser um inglês com um sotaque novo para a 

maioria de vocês, eu quero que vocês analisem esse sotaque, mesmo não compreendendo tudo 

que vai ser falado alí. Tá? Então, vocês vão responder a essas perguntas. Antes de responder, 

a gente pode até meio que refletir um pouco. Repito, eu não vou aceitar qualquer resposta. O 

que é qualquer resposta: Sim, porque eu acho que sim. Isso demonstra que a pessoa não está 

prestando atenção na atividade. A primeira pergunta: O inglês falado no áudio, ou seja, na 

atividade, é legítimo para vocês? Primeiramente, o que significa legítimo? O que é algo 

legítimo? 

AF: É o que dá para entender. 

P: Algo legítimo é algo... 

AF: Que se entenda. 

Professora: Mas, então vamos supor... Isto aqui é uma mesa. Isto é legítimo? 

BT: Verdadeiro! 

P: Então, o inglês falado no áudio é legitimo, sim ou não? Por quê? Vocês vão analisar e 

chegar a uma conclusão. Você se interessaria ou se interessa pelo conteúdo da fala deles a 

partir do sotaque? Eu quero perguntar, vamos supor... Ali é uma entrevista sobre a 

preservação do meio ambiente. Talvez não seja um tema interessante para vocês, mas vamos 

supor que você ouvisse uma música no rádio ou então assistisse a um filme com este tipo 

inglês. Isto seria um atrativo ou o contrário, seria algo que você não quer ouvir. Quem pode 

opinar? Pelo fato de não ser um inglês nem americano ou britânico, né, você se interessaria 

pelo conteúdo? Eu quero ouvir mais sobre o que ele está falando a partir desse sotaque ou o 

sotaque seria um ponto negativo? 

AF: Mas eu acho que o mais falado é mesmo o americano, que todo mundo entende. 

P: Então, você acha que devido a isso seria mais atrativo se fosse americano? É um ponto de 

vista 

AF: É o americano. 
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P: E o contrário, pelo fato de ser um inglês diferente traria para você curiosidade? Você 

assistiria a um filme indiano, por exemplo? 

BT: Não. 

P: Por que não? 

CM: Eu assistiria 

Professora: Por quê? 

CM: Para aprender mais. 

Professora: Por que não? 

MG: Não me interessa. 

Professora: Por quê? 

MG: Por ser muito diferente. 

P: Mas acham que se eles falassem com sotaque americano ou britânico, o discurso ou fala 

deles seria mais atrativa? 

MG: Acho que seria mais atrativo para entender melhor. 

P: São mais populares. Conforme vocês colocaram na pesquisa são mais encontrados na 

música, nos filmes... 
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APÊNDICE 6 - Debate sobre a busca pelo sotaque de língua inglesa legitimado 

 

AM: Muitos não pronunciam a palavra certa. Não é porque eles são de lá eles sabem tudo. 

P: É um ponto de vista. Então na concepção da AM, quando um estrangeiro aprende 

português ele se preocupa com isso tudo? 

Alunos: Não. 

P: Ele se preocupa em quê? Em se comunicar, não é isso? Então, por que o brasileiro teria que 

se preocupar tanto em ter um sotaque perfeito igual ao de americano já que ela cita os 

americanos. Você acha que isso é um problema? Você teria essa preocupação caso você 

falasse? 

AM: Se eu consigo entender o que ele tá falando e eu entender ele, nós vamos embora! 

BR: Gringo adora criticar os outros. Se for brasileiro falando mal, eles vão logo criticar. É 

brasileiro... Aquela raça... 

AM: É porque brasileiro sempre recebe eles bem. Só que eles não recebem nós lá dessa 

forma. 

P: Ou seja, a nossa posição é inferiorizada em relação a deles? Pode ser assim? 

BR: Sim! Solta o som logo, professora. (risos). 

(O vídeo é apresentado) 

Professora: Se você falasse inglês, você teria essa preocupação em ter a aprovação de um 

americano ou canadense, por exemplo? 

CR: Eu teria. O inglês falado do jeito deles é mais aceitável. Se eu vou para lá, tem gente que 

não vai me entender. É como um gringo falando português. Parece um espanhol falando. 

P: É um ponto! É um inglês mais bem recebido, mais universal? No caso o inglês americano. 

CR: Sim.  

P: A grande questão é essa: ela demonstra uma grande preocupação em relação ao inglês dela. 

[...] 

P: Mas, vocês sabiam que em termos de número de pessoas, o número de falantes não nativos 

no mundo supera o de não nativos? Falantes de inglês. Então isto, essa preocupação dela é 

algo a se questionar. Hoje no mundo dos negócios, por exemplo,,, O BR colocou uma coisa 
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importante. A pessoa que fala um determinado padrão pode ser bem recebida, mas será que no 

mundo dos negócios isso é importante? Assim, em termos de números, chineses, alemães, 

italianos... Enfim, o mundo inteiro falando o inglês como língua de comunicação, o número 

de pessoas que falam com sotaque que não é o americano, o britânico, nem o canadense é 

muito maior do que esse padrão. Então, em termos de relação, de negócios, às vezes, essa 

questão de ter um “sotaque perfeito” nem sempre importa. 
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APÊNDICE 7 - Entrevistas com alunas sobre o uso dos sotaques na língua inglesa 

 

Entrevista com aluna de uma turma do 1° ano: 

 

P: Você usa muita a questão da valorização da nossa cultura, nossa, no caso, acultura 

brasileira 

R: Isso! 

P: E na última também você volta na sua citação, você retoma essa questão da valorização. 

Então, eu queria saber de você o que seria essa valorização. 

R: Eu que eu acho assim, a questão da valorização e que quando eu cheguei no Rio... 

P: Você usa seu exemplo... 

R: Meu exemplo, eu dou muito meu exemplo. Eu não sei como é o das outras pessoas. 

P: Você veio de qual Estado? 

R: Eu vim do Ceará. 

R: E quando você chega num outro local que tem um sotaque diferente, as pessoas têm a 

mania, assim de achar que você está falando muito errado, que você é... Eles riem, de uma 

certa forma, do jeito que você fala. Ai, você, muitos com vergonha acabam deixando aquela 

cultura pra trás. 

P: Tentam se adequar. 

R: Se adequando a uma outra que não te pertence tentando socializar melhor com este tipo de 

pessoa. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que você tem que manter o teu sotaque, manter 

a tua cultura, manter aquilo que você viveu a vida toda. 

P: Então essa percepção que você tem não é só em relação à língua portuguesa, mas também a 

qualquer outra língua. 

R: A qualquer outra língua, a qualquer outra sotaque de qualquer região. 

P: Então se você fosse falante de língua inglesa que não seguisse um sotaque, um padrão que 

é tido como aceitável, padronizado, você tentaria colocar o seu sotaque... 

R: O meu sotaque... 
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P: Isso que é legal. 

R: Eu acho que a gente tem que se orgulhar das nossas raízes do que a gente trouxe... Porque 

a nossa cultura é muito rica. 

P: Foi isso que me chamou atenção na sua citação, quando você coloca assim... Valorizo o 

sotaque, porque venho de uma região onde a forma de falar faz parte da cultura do estado. 

Então, você vê realmente, o que eu entendi ao ler que língua é cultura para você são uma 

coisa só. 

R: São uma coisa só, faz parte das tuas raízes. 

P: Era essa pergunta que eu ia te fazer.  Como você vê a ligação entre língua e cultura. Então, 

na sua explicação, isso fica bem evidente. E como você percebe a visão das pessoas em 

relação a sua forma de falar? 

R: As pessoas te criticam, riem de você de certa forma. Você até, entre aspas, sofre bullying 

por você ser diferente, por falar diferente. Não que você está falando errado, mas são culturas 

diferentes. As palavras que tem outros significados em vários lugares. Por exemplo, dindin. 

Pra gente aqui é dinheiro. 

P: Isso. 

R: Lá no Ceará é sacolé. Não sei se você sabia dessa? 

P: Não, não. 

R: Quando você vê numa casa aqui: vende-se sacolé. Lá você vê: vende-se dindin. (Risos) 

P: Interessante! (Risos) Ou seja, a língua, um exemplo vivo de expressão de sua cultura. Isso é 

muito legal. Me chamou bastante atenção. 

R: E uma coisa quando eu cheguei aqui que foi a pior parte pra mim foi o seguinte... Eu 

trabalhava numa casa e a pessoa falava para eu ir na padaria. Eu dizia: eu preciso pentear o 

cabelo porque eu estou muito assanhada. Ai, todo mundo riu muito. E eu perguntava: vocês 

tão rindo de quê? (Risos) Assanhada aqui é mulher que quer sair por aí. 

P: Que quer chamar atenção, né? 

R: E lá é estar despenteada. 

P: Ou seja, você vive na pele a ligação entre língua e cultura. Isso é muito legal! 
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R: Isso! Foi onde eu vi que eu não tinha que deixar minha cultura de lado, mas que eu tinha 

que mudar algumas coisas para poder me colocar. 

P: Sim, e se colocar não como alguém diferente, mas alguém já integrado com as suas 

diferenças. 

R: E aceitando as diferenças dos outros também. 

P: Sim! Perfeito! Obrigada! 

R: Por nada! 

 

Entrevista com aluna de uma turma do 2° ano: 

 

P: O porquê de eu ter selecionado essas questões. No caso a sua me chamou atenção, porque 

foi algo que realmente demonstrou uma maturidade em relação ao tema que eu coloquei para 

a turma. As outras respostas também foram legais, mas a sua eu acho que atingiu mais o 

objetivo. E qual seria o objetivo dessa entrevista agora? Seria só você aprofundar mais aquilo 

que você colocou. Então eu vou reler suas respostas e você vai dar um suporte para aquilo que 

você colocou. Na letra b, você colocou assim que você concorda com as ideias apresentadas 

pelo texto sobre a valorização dos sotaques britânico e americano e que na sua opinião isso 

não é tão importante, porque só muda a pronúncia. Então nesse caso não teria sido melhor 

você ter colocado que não concorda? Você colocou assim: Sim. Porque eu não acho tão 

importante, porque só muda a pronúncia.  

J: É porque eu não acho que seja... 

P: Relevante?  

J: É... 

P: Você não acha que é relevante o que exatamente? O fato de você valorizar o sotaque tido 

como padrão ou o fato de você utilizar esses meios de ensino, pronúncia para alcançar esse 

sotaque? Porque eu achei a letra b um pouco confusa. 

J: Porque eu acho que a gente tem que saber a forma correta, né? 

P: A forma correta seria a forma padrão. Ok! É só para deixar claro. Em relação à última 

questão que eu preciso mais da sua opinião, eu pedi para vocês criarem uma citação com base 

naquilo que agente discutiu em sala de aula. E aí, você escreveu o seguinte: “Não importa se é 
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americano ou britânico, o importante é saber se comunicar e respeitar as diferenças.” Então eu 

peço para você falar mais um pouco sobre essa citação. E como seria esse respeito às 

diferenças? De que forma? Como você define esse respeito de forma mais prática? 

J: Eu acho importante a gente saber respeitar a pronúncia e os sotaques de cada um. 

P: Até mesmo dentro do Brasil também? 

J: Até mesmo dentro do Brasil. O importante é você saber se comunicar com as pessoas 

independente do sotaque. 

P: Você tem algum exemplo dessa situação de alguém que...? Ou até mesmo você já passou 

por essa situação de você viajar para outro estado e essa comunicação ser o mais importante? 

J: Sim! Eu não sou do Rio. Eu sou de São Paulo, e toda vez que eu vou pra lá, o pessoal fica 

falando que eu falo chiando.  

P: Você já pegou nosso sotaque. 

J: É porque eu moro aqui há muito tempo. Então eles ficam me zoando. (Risos) 

P: Então, você é uma falsa paulista. (Risos) Você veio com que idade? 

J: Eu vim com 8 meses.  

P: Bebê! Ou seja, sua pronúncia é toda baseada aqui. E você acha que o jeito que eles te zoam 

te agride ou você acha que não? 

J: Não! É mais na brincadeira mesmo. 

P: São pessoas próximas a você? 

J: Sim, família. 

P: Mas, gente de fora que comenta: Ih! Esse sotaque aí de carioca ou coisa parecida! 

J: Eu não ligo, não, porque cada estado tem o seu jeito. 

P: Sim! A pessoa precisa ser respeitada independentemente da forma que ela fala. 

 

Entrevista com aluna de uma turma do 3° ano:  
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P: Bom! Você não concorda com as figuras, né? E você embasa essa não concordância com o 

fato de que nenhuma língua ou sotaque é melhor do que o outro. Você já viveu uma situação 

dessas ou já presenciou...? 

E: Não! 

P: Mas, você pensa assim por quê? 

E: As pessoas são tão ligadas no perfeccionismo que acabam se perdendo tentando ser igual a 

todo mundo. Todo mundo acaba ficando igual, sendo repetitivo. E algumas coisas perdem o 

valor de um para o outro. 

P: Sim! Você não é autentico. 

E: É! Cada fala tem o seu valor. 

P: Agora, em relação à segunda parte, você escolheu uma das citações. Ok! E na letra b você 

fez a seguinte citação: “Não deveríamos fingir um sotaque que não temos. Não importa o 

lugar, cada um tem sua forma de falar. Só devemos respeitar.” 

Então, de certa forma, é uma continuidade do que você acabou de falar. 

E: As pessoas acabam desrespeitando uma a outra por serem diferentes. Acho que a gente tem 

que respeitar a forma de cada um. Entendeu? 

P: Tanto na nossa língua quanto no inglês. E você tem alguma experiência de ter ouvido 

alguma coisa sobre isso ou de ter vivenciado alguma coisa relativa a alguém que venha de 

outro estado ou sobre alguma situação de ser desrespeitado? 

E: Não me lembro de ninguém. 

P: Não, né? É mais uma ideia mesmo que você tem do seu convívio do dia a dia. Porque é 

interessante. As meninas que eu entrevistei ontem são de outros estados e elas têm essa 

mesma linha de pensamento. Então, não precisa você sofrer na pele para você saber que é 

necessário você ter essa consciência. Ok! Obrigada! 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 8 - Autorização da direção da escola para a realização da pesquisa

 

 

Autorização da direção da escola para a realização da pesquisa

 

 

202 

Autorização da direção da escola para a realização da pesquisa 

 



 

 

APÊNDICE 9- Declaração de anuência

 

Declaração de anuência 

 

 

203 

 



 

 

APÊNDICE 10 – Termo de Consentimento Livre e Esclareci

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

204 

 



 

 

 

 

 

 

205 

 



 

 

206 

 

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1 - Atividades de compreensão oral do volume 1 - Unidade 1 
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ANEXO 2 - Atividades de compreensão oral do volume 1 - Unidade 3 
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ANEXO 3 - Atividades de compreensão oral do volume 2 - Unidade 1 
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ANEXO 4 - Atividades de compreensão oral do volume 2 - Unidade 2
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ANEXO 5 - Atividades de compreensão oral do volume 3 - Unidade 1 
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ANEXO 6 - Atividades de compreensão oral do volume 3 - Unidade 2 

 

 



 

 

216 

 

 

 

 



 

 

217 

 

 

ANEXO 7 – Unidade 3 do volume 2 da coleção Learn and Share in English: língua 

estrangeira moderna – inglês – Ensino Médio 

 



 

 

218 

 

 

 

 



 

 

219 

 

 

 

 



 

 

220 

 

 

 

 



 

 

221 

 

 

 

 



 

 

222 

 

 

 



 

 

223 

 

 



 

 

224 

 

 

 

 



 

 

225 

 

 



 

 

226 

 

 

 



 

 

227 

 

 

 

 


