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RESUMO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira orientam para um ensino 

de línguas que tenha como objetivo a comunicação linguística e intercultural de modo a 

contribuir com a formação reflexiva dos alunos. Com esse fim, foi realizado um 

Intercâmbio Virtual unindo Córdoba, na Argentina, e Natal no Brasil, entre alunos de 

Ensino Médio de dois colégios de Córdoba e um de Natal, através da plataforma 

Moodle e do Facebook. O intercâmbio teve sua origem nas diretrizes da 

Intercompreensão em Línguas Românicas (IC), no caso entre o português e o espanhol, 

no qual cada aluno se comunicou na sua própria língua e fez um esforço para entender a 

do outro em um processo colaborativo que transcende os limites do puramente 

linguístico, fazendo com que o aluno perceba a sua realidade perante a diferença. Este 

estudo qualitativo de cunho etnográfico busca conhecer em que medida a aplicação de 

projetos diferenciados aumenta o interesse dos alunos pela língua estudada. Procuramos, 

também, desenvolver a competência intercultural de nossos jovens e promover o 

respeito por culturas diferentes. Em se tratando de alunos argentinos e brasileiros, 

tentamos promover uma reflexão sobre as representações sociais e procurando 

desconstruir estereótipos existentes entre as duas sociedades. Como recursos 

metodológicos, utilizamos entrevistas, questionários e atividades de intercompreensão 

durante o projeto, além da observação participante das interações entre os alunos de 

ambos os países. Acreditamos estar contribuindo para a formação integral do aluno 

como cidadão crítico e reflexivo da sua postura perante o mundo, o que deve ser um dos 

objetivos da educação formal segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Nossa fundamentação teórica baseia-se na Intercompreensão de Línguas Românicas 

(IC) como didática do plurilinguismo (JAMET; SPIŢĂ2010; ARAÚJO E SÁ et al., 

2003; CAPUCHO, 2010; ANDRADE et al., 2003), em  algumas Teorias sobre 

interculturalidade e identidade (Vallespir,1999;DUARTE;SANCHES, 2004;REVUZ, 

1998; SILVA, 2000; CHAUÍ2006; SERRANI-INFANTE1998), de motivação e 

aprendizagem de L2 (DECI; RYAN, 1985; DÖRNYEI; OTTÓ,1998; DÖRNYEI, 2011, 

2001, 2000) e na Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1968). Nossos 

resultados mostram um aumento na motivação dos alunos na saulas de espanhol quando 

em contato com a língua-alvo por meio de atividades dinâmicas em um contexto de IC. 

Além disso, percebemos que a reflexão sobre a cultura dos argentinos auxiliou na 

desconstrução de representações culturais preexistentes sobre os argentinos. 

 

 

Palavras-chave: Intercâmbio virtual. Intercompreensão de línguas românicas. 

Interculturalidade. Motivação. 

 



ABSTRACT 

 
The official documents that guide the teaching and learning process of a Foreign Language 

in Brazil, Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira, suggest a linguistic 

and intercultural communication as the main objective of teaching a foreign language 

inorderto contribute withareflexive formation of the students.Toachieve this goal, a Virtual 

Interchange was realized connecting distant places like Córdoba, in Argentina, and Natal in 

Brazil, between High School students through Moodle platform and Facebook. The 

Interchange is based in the Intercomprehension in Romance Languages(IC) guidelines, 

inthiscase between Portuguese and Spanish, according to which every student speaks their 

own language and makes an effort to comprehend the others througha collaborative process 

thatgo es beyond the limits of mere linguistic objectives and favors the students’ reality 

acceptance before the diversity. This qualitative study with thno graphic characteristic 

stries to know whe ther differentiate projects can increase students’ interest to learn the 

target language. It was also set as an aim of this study to develop the intercultural 

competence of our students and foster the respect for different cultures. In the case of 

Argentinian and Brazilian students, wetried to promote reflection about social 

representation trying to destroy stereotypes between both groups. As methodological 

resources, we used interviews, questionnaires and intercomprehension activities during the 

Project, as well as a participant observation of the interactions betweenthe students of both 

countries.Webe lieve tobe contributing towards the integral formation ofth student 

asacriticalcitizenthatthinksa bouttheir posture before the world, which is one of the formal 

education aims according to Parâmetros Curriculares Nacionais. Our theoretical foundation 

is based on Intercomprehension in Romance Languages (IC) as a plurilingualism didactics, 

(JAMET  AND  SPIŢĂ  2010;  ARAÚJO  AND  SÁ  et  al.,  2003;  CAPUCHO, 2010; 

ANDRADE etal.,2003), some the oriesaboutinter culturalisman didentity(Vallespir, 

1999;DUARTE&SANCHES,2004; REVUZ,1998;SILVA,2000;CHAUÍ2006; SERRANI-

INFANTE 1998), motivation and second language learning (DECI & RYAN,  1985; 

DÖRNYEI  AND  OTTÓ,  1998;  DÖRNYEI,  2000,  2001;  2011) and Significant 

Learning Theory (AUSUBEL, 1968). The results show an increase of students’ motivation 

when  in  contact  with  the  target  language  through     dynamic activities in an IC 

context. Moreover, we noticed that a deeper thinking aboutthe Argentinian culture helped 

to deconstruct previous cultural representation. 

 

Key words: Virtual Interchange. Intercomprehension in Romance Languages. 

Interculturalism. Motivation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Esta pesquisa é resultado de inquietações da pesquisadora como professora de 

Espanhol como Língua Estrangeira1 para alunos de Ensino Médio. Trata-se de um 

estudo que procura compreender a contribuição das aulas de língua estrangeira para a 

formação integral do aluno como cidadão de um mundo plural e diverso e de que 

maneira atividades criativas, dentro de uma perspectiva de Intercompreensão em 

Línguas Românicas, podem aumentar a motivação do aluno na hora deaprender. 

Desde o ano 2000, na função de professora de inglês e espanhol como línguas 

estrangeiras, buscamos aplicar os paradigmas da nova educação, que coloca o aluno 

como protagonista e agente de sua própria aprendizagem e o professor como mediador 

desse processo e estimulador do estudo. A procura por um ambiente propiciador da 

aquisição do conhecimento linguístico, mas também da formação integral do jovem 

como cidadão respeitoso e tolerante dentro de um mundo diverso e plural, tem sido um 

constante desafio. 

Os docentes de língua estrangeira enfrentam diariamente a realidade de alunos 

com motivações ou desmotivações diferentes para aprender uma língua estrangeira, 

neste caso, o espanhol. Há aqueles que gostam da língua ou das línguas em geral, 

aqueles que se sentem motivados por alguma experiência pessoal de viagem ou 

convivência com hispano-falantes ou que pretendem estudar a língua estrangeira apenas 

para o exame de ingresso à universidade, e, ainda, aqueles que simplesmente 

conseguem entender a importância da contribuição de uma língua estrangeira para sua 

formação e a ampliação de sua cultura. 

No caso do espanhol, especificamente, também nos deparamos com os alunos 

pouco ou nada motivados para aprendê-lo, seja porque não gostam, seja porque não é a 

língua que usarão no exame de ingresso à universidade, seja porque acham que o 

espanhol é fácil e lhes parece que a utilidade da língua encontra-se apenas na leitura e 

interpretação de textos e que os outros aspectos que envolvem o conhecimento de uma 

 
 

 

1 Entendemos a distinção entre os termos Segunda Língua e Língua Estrangeira, discutidos por Ellis 

(1994), em que o primeiro se refere à aprendizagem em locais em que a língua-alvo é também a nativa; e 

o segundo, à aprendizagem de um idioma onde este não é a língua oficial. Posto que o presente trabalho 

tem foco na aprendizagem da língua espanhola por falantes de português, optou-se por usar o termo 

Língua Estrangeira (LE). 
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língua não são significativos ou por outros inúmeros motivos que nem sempre os 

professores podem e sabem identificar. 

Perante essa realidade, o professor, e especialmente o professor de idiomas, na 

escola regular, se vê desafiado a buscar atividades e procedimentos metodológicos que 

funcionem como elementos de motivação e propiciem, além da aprendizagem de 

estruturas linguísticas, conhecimento cultural e, em se tratando de adolescentes, a 

transmissão de valores que favoreçam a convivência social, o respeito pelo outro e pelas 

diferenças, a colaboração, a solidariedade. 

Como especificado nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Línguas estrangeiras no Ensino Médio (2006), é fundamental trabalhar as linguagens 

não apenas como formas de expressão e comunicação, mas como constituintes de 

significados, conhecimentos e valores, incorporando as quatro premissas apontadas pela 

Unesco como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. 

Tendo em vista os fatos relatados anteriormente, e seguindo as orientações dos 

documentos oficiais, oferecemos aos estudantes de espanhol como língua estrangeira de 

um colégio do Rio Grande do Norte uma experiência de interação real com a língua 

estudada, buscando trabalhar as competências discursivas e interculturais. Para isso, em 

2014, foi desenvolvido o projeto de Intercâmbio Virtual entre alunos de dois colégios da 

Argentina e um do Brasil, o qual forneceu os dados para nossa pesquisa de Mestrado. 

A ideia do Intercâmbio Virtual surge durante o I Colóquio de Intercompreensão 

em Línguas Românicas (IC), celebrado em Natal, em abril de 2013, ocasião na qual 

conhecemos o professor brasileiro Richard Brunel Mathias, que mora na cidade de 

Córdoba, Argentina, e atua no Ensino Médio do Colégio Mark Twain, lecionando 

português como língua estrangeira. Duas turmas do referido colégio particular 

participaram do Intercâmbio Virtual. 

A professora argentina Beatriz Luque, docente de português como língua 

estrangeira do Colégio Alejandro Carbó, escola pública da cidade de Córdoba, também 

fez parte do intercâmbio com duas turmas de Ensino Médio. O colégio participante do 

Brasil foi o Salesiano Dom Bosco, escola privada localizada na cidade de Parnamirim, 
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região metropolitana de Natal, que se integrou ao Projeto de Intercâmbio com quatro 

turmas de Ensino Médio.2 

Na tentativa de melhorar nossa prática pedagógica, e na procura por 

metodologias que estimulem o aluno a se envolver ativamente no processo de ensino- 

aprendizagem, decidimos embarcar numa maneira diferente de abordar o ensino de 

línguas, que é a Intercompreensão em Línguas Românicas (IC).3 

Os estudos sobre a Intercompreensão em Línguas Românicas surgem na Europa, 

onde o plurilinguismo é utilizado como abordagem na aprendizagem de línguas desde os 

anos 1990, levando em conta a presença de estudantes procedentes de diversos países no 

forte processo migratório presente naquele continente. No Brasil, as experiências com a IC 

começam, aproximadamente, em 2004. Encontramos algumas pesquisas em poucas 

universidades, como na Universidade de Campinas, na Universidade Federal do Paraná, na 

Universidade de São Paulo e, mais recentemente, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, com a tese de doutorado sobre os efeitos da IC na compreensão de textos em 

português.  

A IC como proposta didática em um ambiente de comunicação entre línguas 

diferentes, porém próximas, vem colaborar com o ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras na escola como uma alternativa para trabalhar aspectos culturais e 

desenvolver a capacidade de compreender diferentes maneiras de interpretar a realidade. 

O Intercâmbio Virtual se enquadra, então, numa didática de Intercompreensão 

em Línguas Românicas (IC) entre espanhol e português. A IC é uma abordagem através 

da qual cada um se comunica na sua própria língua e compreende a do outro 

mobilizando estratégias cognitivas para a construção de significados. Entendemos que 

 
l’intercompréhension se fonde sur les mécanismes qui déterminentles 

relations qu’entretiennent les différents schémascognitifs 

extralinguistiques et linguistiques et l’activationd’opérations 

inférentielles complexes centrées sur l’intention du sujet parlant etla 

coconstruction du sens en situation de communication (SÉRÉ, 2009, p. 

37)4. 
 

 

2 Mais informações relacionadas aos colégios e turmas que participaram do Projeto de Intercâmbio 

Virtual se encontram no próximo capítulo, na seção contextualização da pesquisa. 
3 A IC foi utilizada apenas no desenvolvimento das atividades que fizeram parte do Intercâmbio Virtual, 

durante as quais os estudantes se comunicaram na sua língua materna. 
4 A intercompreensão baseia-se nos mecanismos que determinam a relação entre os vários esquemas 

cognitivos extralinguísticos e linguísticos e a ativação de operações inferenciais complexas centradas 

naintenção do sujeito falante e a co-construção do significado na situação de comunicação (tradução 

nossa). 
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Do ponto de vista mais amplo, e em relação ao aspecto cultural, o ensino por 

meio da IC implica o desafio de mostrar aos alunos a importância de uma abordagem de 

aproximação entre diferentes idiomas, procurando sensibilizar o aprendiz em relação à 

existência de outras línguas e outras culturas, fazendo-o perceber sua cultura e realidade 

perante a diferença. O trabalho com a intercompreensão não pretende substituir a forma 

clássica de se aprender línguas estrangeiras, centrada nas quatro habilidades, de ler, 

escrever, ouvir e falar. No entanto, ela pode contribuir com a aprendizagem no sentido 

de desenvolver estratégias de compreensão e comunicação quando o conhecimento da 

língua estudada ainda é incipiente. 

Como assinala a coordenadora do projeto de extensão da UFRN 

“Intercompreensão de Línguas Românicas: aprendizagem de línguas sem fronteiras”: 

 

A intercompreensão de línguas românicas não pretende substituir ou 

concorrer com o ensino-aprendizagem convencional de línguas. No 

contexto brasileiro, pode sensibilizar para descoberta de diferentes 

línguas, tipologicamente aparentadas à portuguesa, contribuir para a 

diversificação do ensino de línguas e fortalecimento das potencialidades 

dos aprendizes enquanto cidadãos (ALAS MARTINS, 2014, p. 119). 

 

Naquilo que concerne a esta pesquisa, nos interessa “a intercompreensão como 

entendimento, perspectivada a um nível macro, enquanto objetivo político, sociale 

cultural, entrelaçada à dimensão ética e social do ensino das línguas” (PINHO; 

ANDRADE, 2007, p. 173, 174). Em relação a essa perspectiva, neste estudo, 

visamos um ensino de línguas que proponha a valorização da tolerância pela diversidade 

linguística e cultural, que contribua para uma formação integral do cidadão inserido em 

um mundo globalizado, no qual as línguas devem ser pontes que aproximam as diferentes 

culturas e não barreiras que as separam. 
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Aqui são trabalhadas as representações que os brasileiros têm dos argentinos, as 

quais, na maioria das vezes, levam ao afastamento de culturas. Na aproximação dos 

jovens de ambos os países e na reflexão dos pontos em comum, e diferentes como um 

exercício da tolerância, através da comunicação em suas próprias línguas, estaremos 

focando na riqueza social, política e cultural que a IC nos propõe. 

Por meio de atividades enquadradas numa abordagem de IC, pretendemos 

analisar o que motiva os estudantes a aprender uma língua estrangeira. O termo 

motivação provém do latim movere, mover e, de maneira simplificada, pode ser 

definido como um impulso interno que conduz à ação, havendo, portanto, uma 

orientação para atingir um determinado objetivo. 

Na área da Psicologia da Educação, estar motivado é mover-se para fazer algo 

(DECI; RYAN, 2000, p. 54), embora a motivação não dependa exclusivamente do 

aprendiz, mas também, nesse caso, da criatividade com que o professor apresenta o 

conteúdo a ser trabalhado, tendo em vista que a motivação é oconceito-chave para ter 

sucesso na aprendizagem de uma nova língua (DÖRNYEI, 2001; ELLIS, 1994). 

Frente a essa necessidade de procurar novas formas de lidar com o Ensino e a 

Aprendizagem de língua estrangeira, a interação com jovens de outro país, falantes da 

língua-alvo, por meio de textos autênticos em diversos suportes textuais, utilizando a 

tecnologia que os adolescentes tanto gostam e dominam, aparece como uma estratégia 
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Motivadora e potencializadora da aquisição de novos conhecimentos e sua utilização 

fora da sala de aula. 

No que tange à motivação, nesta pesquisa utilizaremos a concepção proposta por 

Dörnyei e Ottó (1998), que veem a motivação como um fenômeno complexo, dinâmico e 

multifacetado, sujeito a diversas variáveis internas (interesse na língua-alvo, disposição 

para aprender, autoconfiança etc.) e externas (professor, colegas, atividades desenvolvidas, 

materiais usados etc.). A complexidade desse fenômeno gera a dificuldade de abranger 

todos os aspectos relacionados à motivação dos estudantes de LE, direcionaremos nosso 

olhar para o impacto que atividades diferenciadas dentro de uma didática de IC causam na 

motivação dos estudantes de língua estrangeira. Para tanto, nos baseamos no Modelo 

Processual de Motivação de Dörnyei e Ottó (1998), que divide o fenômeno em três fases: 

a fase pré-acional, a fase acional e a fase pós-acional. Essas fases são influenciadas por 

diversos fatores cognitivos que contribuem com a manutenção, o aumento ou a perda da 

motivação. 

Na busca pelo aumento da motivação dos alunos, acreditamos, de acordo com 

Santos (2008, p. 33), que o professor deve desenvolver as condições necessárias para gerar 

uma aprendizagem significativa a qual “somente ocorre se quatro condições básicas forem 

atendidas: a motivação, o interesse, a habilidade de compartilhar experiências e a 

habilidade de interagir com os diferentes contextos”. Planejando as aulas a partir desses 

princípios, é provável que consigamos um maior engajamento de nossos alunos nas tarefas 

propostas. 

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1968) também serve de base 

para esta pesquisa. Ausubel propõe a aprendizagem cognitiva e postula que essa 

somente acontece quando as pessoas interagem com o mundo que as rodeia e tratam de 

dar-lhe um sentido aos conceitos estudados. A aprendizagem é a construção de 

representações pessoais significativas, e um dos pressupostos dessa teoria é que o aluno 

aprende quando encontra sentido no que aprende. As experiências devem partir de 

conhecimentos e vivências prévias que serão integradas às novas experiências e se 

transformarão em experiências significativas, podendo resultar em aprendizagem 

significativa. 

Neste trabalho, procuraremos explicar, também, a contribuição que uma 

experiência de interação entre jovens estudantes de espanhol e português como línguas 

estrangeiras tem para a formação de valores dos envolvidos, assim como as mudanças 

de representações sociais e culturais que podem acontecer quando se está em contato
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direto com outras maneiras de ver e pensar o mundo, isto é, com outras línguas e 

culturas. 

Dessa forma, neste estudo de caráter qualitativo, nos guiamos pelas seguintes 

questões de pesquisa: 

 

 Como aplicar atividades diferenciadas e de maneira multimodal 

(vídeos, cartas, encontros online etc.) nas aulas de língua estrangeira em 

escolas regulares com uma abordagem de IC? 

 

 É possível perceber um incremento na motivação da aprendizagem de 

uma língua estrangeira, trabalhando situações de língua autêntica e nas 

bases de uma aprendizagem significativa nas aulas da escolaregular? 

 

 De que maneira, nas aulas de língua estrangeira na escola regular, 

podemos fornecer caminhos para o desenvolvimento do pensamento 

crítico dos jovens a fim de fortalecer valores e mudar representações 

culturais e estereótipos? 

 

Procuraremos explicar, neste estudo, a contribuição que um projeto de 

Intercâmbio Virtual entre jovens de países com línguas diferentes, porém próximas, 

(espanhol-português), tem para a formação integral do adolescente, assim como a 

influência no aumento damotivação. 

Para isso, pretendemos, como objetivos específicos: 

 

 

 Situar o processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira 

dentro de uma abordagem de IC em uma perspectiva relacionada a uma 

visão atual do ato pedagógico. 

 Analisar a contribuição de atividades inovadoras no incremento da 

motivação, interesse e significância na aprendizagem da língua-alvo. 

 Conhecer as representações dos alunos em relação aos diversos aspectos 

culturais, indentitários e sociais que surjam a partir das interações, 

promovendo reflexão, de forma a contribuir para uma atitude mais 

tolerante e de respeito às diferenças. 
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Esta dissertação delineia-se em três capítulos, além desta Introdução e das 

Considerações Finais. O Capítulo I aborda a fundamentação teórica, onde serão 

delimitados os conceitos teóricos que embasam este estudo como a IC e sua inter- 

relação com o plurilinguismo e a interculturalidade. Esse capítulo é seguido de uma 

contextualização teórica da Motivação e sua importância no contexto de ensino e 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Finalizamos com questões pertinentes à 

Aprendizagem Significativa no contexto específico do projeto que nos interessa. 

No Capítulo II, descrevemos a Metodologia da pesquisa na qual é apresentada a 

maneira como foi desenvolvido o presente trabalho. Caracterizamos a natureza da 

pesquisa, o projeto de Intercâmbio Virtual que a originou, os instrumentos e etapas de 

coleta de dados e, por último, os procedimentos de análise e a discussão dos dados. 

No Capítulo III, tratamos dos resultados deste estudo, discutindo a relação entre 

as teorias e a análise dos dados. 

Nas Considerações Finais, são apresentadas as conclusões do estudo, onde 

apontamos algumas limitações encontradas e sugerimos caminhos para futuras 

investigações e desdobramentos do projeto trabalhado. 
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CAPÍTULOI 

FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA 

 

Neste capítulo, apresentamos as teorias que fundamentam este trabalho. 

Iniciamos situando o construto teórico da Intercompreensão em Línguas Românicas. 

Fazemos um percurso pelas várias dimensões que ela abrange, descrevemos suas 

relações com o conceito de cultura e apresentamos suas contribuições no campo do 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira. 

Na sequência, abordamos aspectos relativos à Motivação e sua importância no 

cenário da aprendizagem, mais especificamente, de uma LE. Descrevemos o fenômeno 

da motivação a partir da Teoria da Autodeterminação (TAD; DECI; RYAN, 1985), de 

amplo interesse para esta pesquisa. 

Por fim, tratamos sobre alguns aspectos cognitivos do processo de aprendizagem 

e como a teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1968) parece ter um 

impacto favorável no processo de desenvolvimento da estrutura cognitiva do aprendiz e 

descrevemos sua relação com o presente trabalho. 

 

1.1 INTERCOMPREENSÃO 

 
A noção de intercompreensão (IC) tem sido usada em sociedades plurilíngues, 

onde várias línguas convivem em um mesmo espaço físico como algo natural. Sem 

nenhum fim didático, apenas como estratégia de comunicação, as pessoas se comunicam 

na sua própria língua e tentam compreender a do outro. É o caso dos países onde várias 

línguas são usadas dentro de uma comunidade e, mais recentemente, aquelas nações que 

recebem imigrantes com línguas diferentes. 

A didática de plurilinguismo, assim como a elaboração de uma política para a 

educação plurilíngue, tem como marco fundador o Quadro de Referência para as 

Abordagens Plurais (CARAP), que sistematiza as contribuições das abordagens plurais 

de ensino de línguas estrangeiras. Faz-se necessário explicar, neste momento, que 

utilizaremos o termo plurilinguismo em concordância como Conselho da Europa, o qual 

explana que o conceito deve ser entendido em dois sentidos: como uma concepção 
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do falante fundamentalmente plural e como um valor que é a base da tolerância 

linguística, elemento essencial da educaçãointercultural. 

O CARAP elenca quatro abordagens plurais: sensibilização às línguas; didática 

integrada; abordagem intercultural; e Intercompreensão entre línguas aparentadas (IC). 

Dentro de uma realidade plurilíngue, a IC se apresenta como proposta didática que 

revaloriza o papel dos aprendizes na construção do saber linguístico-comunicativo. 

Como expressam alguns estudiosos, a IC promove a vontade de compreender o 

outro e coloca como finalidade última dos encontros interculturais o diálogo, 

valorizando o atribuir sentido às palavras do Outro, num processo de busca de 

transparências, encontrando diferenças e semelhanças, mas, sobretudo, procurando 

estabelecer pontes entre línguas e saltar barreiras linguístico-comunicativas 

(ANDRADE; ARAÚJO E SÁ; MOREIRA E SÁ, 2007). 

A IC começa a ser estudada a partir dos anos 70-80, no auge da Linguística 

Cognitiva, cuja preocupação é a compreensão dos processos mentais envolvidos na 

aprendizagem de línguas. Embora a preocupação fosse conhecer os benefícios da IC do 

ponto de vista puramente linguístico, o campo de atuação tem se alargado e novas 

maneiras de aplicá-la aparecem à medida que surgem novos estudos em torno do conceito. 

De fato, alguns autores como Jamet e Spiţă (2010) afirmam que os primeiros projetos se 

centraram essencialmente sobre aspectos interlinguísticos da intercompreensão e da 

intercompreensão entre línguas geneticamente próximas, nos últimos anos, a 

intercompreensão estendeu-se a outros grupos de línguas, interessando- se igualmente por 

dimensões interlinguísticas, extralinguísticas, integrando culturae natureza multimodal dos 

suportes. 

À medida que foi sendo estudado, o conceito foi-se ampliando de acordo comos 

objetivos e resultados das pesquisas. Devido a essa abrangência, os estudiosos se deparam 

com certa dificuldade para definir o conceito de IC de maneira unívoca e, 

consequentemente, existe um largo leque de definições dependendo do escopo estudado. 

Por isso, como estratégia de estudo, Jamet e Spiţă (2010) colocam as várias definições de 

IC em três categorias divididas em temáticas dominantes. Essas categorias são: a IC como 

atributo da pessoa, como evento e como didática. 
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1.1.1- A Intercompreensão como atributo pessoal 

 
A definição que trata da IC como atributo pessoal remete à competência e à 

flexibilidade da pessoa para dar sentido às palavras desconhecidas em outra língua, que 

pode ser compreendida como: 

 

[...] une certaine flexibilité linguistique et communicative, capable de 

permettre au sujet de contacter d’autres données verbaux, sauter des 

barrières linguistiques, culturelles, communicatives, c’est-à-direavoir 

del’agilité communicative et cognitive face à des objets comme les 

langues et les cultures [...] (ANDRADE; ARAÚJO, 2008, p.16-17)5. 

 

 

Nessa dimensão, considera-se a sensibilidade dos sujeitos perante línguas e 

culturas. Podemos dizer que trata da abertura com que cada pessoa se relaciona com o 

diferente, na tentativa de quebrar barreiras que nos separam e abrir caminhos que nos 

unem, inclusive na diferença. Nesse sentido, os mecanismos cognitivos e afetivos são 

postos a favor da compreensão da língua do outro para facilitar a comunicação. Como 

diz Filomena Capucho (2004, p. 86), a IC é “ la capacité à co-construire du sens, dans le 

contexte de la rencontre entre des langues différentes, et d’en faire un  usage 

pragmatique dans une situation communicative concrète”6. 

Colocando a IC como um mecanismo usado na e para a comunicação, temos 

aqui a relação dessa estratégia com a interação social e, nesse caminho, chegamos à 

segunda categoria de definições que as autoras realizam. 

1.1.2- A Intercompreensão como evento 

 
A IC como um evento realça a dimensão da interação como um processo de 

aprendizagem. Para esse fim, a definição seguinte nos parece a mais adequada: 

[...] consideramos a Intercompreensão como o processo de interação 

(em presença ou à distância, síncrona ou em diferido) entre sujeitos, 

ou entre um sujeito e um dado verbal concreto, na qual os 

participantes, conscientes (e confiantes)  das  suas  capacidades para 

 
 

5 Certa flexibilidade linguística e comunicativa, capaz de permitir ao sujeito o contato com 

outrosdadosverbais,pulandobarreiraslinguísticas,culturais,comunicativas,ouseja,umaagilidadecomunicativ

aecognitiva em relação a objetos tais como línguas e culturas (traduçãonossa). 
6Acapacidadedeco-construirsentidosnocontextodoencontroentrediferenteslínguasefazerusopragmático em 

uma situação particular de comunicação (traduçãonossa) 
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lidar com dados verbais desconhecidos, co-constroem sentidos, 

chegam a um entendimento[...] (SANTOS, 2007, p.6). 

 

Nesse aspecto estão em jogo as capacidades e estratégias que os participantes de 

um ato comunicativo que envolve duas ou várias línguas põem em prática para alcançar a 

compreensão, a construção de sentido do discurso do(s) outro(s). 

A construção de sentidos tratada nas definições anteriores aparece aqui relacionada 

a uma atividade de interação como outro, ou seja, o interlocutor trabalha suas próprias 

estratégias, mas recebe também a ajuda do outro para se compreenderem mutuamente. 

Entra aqui uma dimensão muito importante no conceito de IC, que é a cooperação, o 

trabalho solidário por meio do qual os interlocutores fazem possível a comunicação. 

Vários foram os momentos, durante o Intercâmbio Virtual, em que os estudantes 

argentinos e brasileiros desenvolveram estratégias para compreender e se fazer 

compreender, de maneira autônoma e sem a intermediação direta dos professores. 

A seguir, alguns depoimentos selecionados da página do Facebook onde o 

Intercâmbio aconteceu, mostram uma dessas interações como exemplo de uso da IC e 

construção de sentidos. A partir do comentário de um dos alunos do Brasil, a respeito do 

que gosta de comer, surge a seguinte interação: 
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O exercício da comunicação para alcançar a compreensão da língua fica claro nos 

depoimentos anteriores, nos quais os alunos, usando diferentes estratégias cognitivas e 

atitudes cooperativas, conseguem entender a língua e a cultura do outro. A noção de língua 

como ponte de entendimento, a ideia de que não existem línguas mais importantes que 

outras e a procura da comunicação através de atitudes facilitadoras, subjazem essa dimensão 

da IC. A IC como processo de interação para a construção de sentido, como 
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[...] voie de développement de la compétence plurilingue, tout en 

s’appuyant sur les attitudes, compétences et savoirs préalables des sujets 

et visant leur exploitation et mobilisation dans de nouvelles situations de 

contact linguistique (ARAÚJO E SÁ; MELO-PFEIFER, 2009, p. 2)7. 

 

Essa visão se relaciona estreitamente com o conceito de aprendizagem, já que se 

fala de desenvolvimento de saberes através de novas situações, apresentando uma ideia 

de processo de crescimento cognitivo. 

1.1.3- A Intercompreensão como didática 

 
Relacionada à aprendizagem, temos a terceira categoria, que reúne as definições 

da IC como conceito de didática, que abrange tanto as operações cognitivas postas em 

prática como o evento de interação social no qual a IC se produz. 

Esse conceito se mistura com o de política linguística, desde que a IC nasce na 

Europa, em um momento em que as diversas línguas procuram um espaço equitativo. A 

busca pelo respeito à diversidade cultural e a necessidade de compreensão e 

comunicação entre elas são imperiosas no continente europeu. A aplicação de uma 

abordagem de IC dentro de um contexto de ensino formal aparece como crucial para 

acolher as ondas de imigrantes que chegam àquele continente. 

Essa noção pode e deve ser transferida à América e ao Brasil, já que a 

diversidade se faz presente em um continente com culturas muito diferenciadas. Além 

disso, o desenvolvimento da internet nos coloca diante de um grande leque de línguas, 

seja para estudar, jogar ou nos comunicar. A IC se faz necessária no mundo globalizado 

no qual vivemos e convivemos, e devemos considerá-la como uma didática inovadora 

na área de ensino e aprendizagem de língua estrangeira promotora de proximidade entre 

povos e culturas diferentes. 

A dimensão política e ideológica da intercompreensão fica em evidência, uma 

vez que promove o respeito por todas as línguas e culturas, propicia a preservação das 

línguas menos faladas e constitui uma alternativa válida ao uso comum de uma língua 

franca. Cada um se expressa na sua própria língua e procura ser entendido, processo que 

fica facilitado quando as línguas pertencem a uma mesma família, como é o caso das 

 

 
 

 

7 
[...] via de desenvolvimento da competência plurilíngue, com base nas atitudes, habilidadeseconhecimento 

prévio dos sujeitos, visando à exploração e mobilização em novas situações decontatolinguístico (tradução 

nossa). 
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românicas, porém não excludente de uma intercompreensão entre línguas de famílias 

diferentes. 

Consideramos a IC como proposta inovadora que apresenta aos estudantes a 

possibilidade de conhecer outras maneiras de viver e pensar a realidade, e que ao 

mesmo tempo ajuda a desenvolver respeito e tolerância perante o diferente. 

Encontramos apoio, nesse sentido, na definição seguinte: 

 
A IC afirma-se, pois, como uma abordagem plural doensino- 

aprendizagem de línguas que encara a educação linguística de uma forma mais 

humanizada e enquanto instrumento de formação globaldo sujeito, onde 

se respeitam e valorizam as vivências e repertórios (linguísticos, 

comunicativos e de aprendizagem) do indivíduo e se trabalha no sentido 

de construção de um mundo mais justo e mais aberto ao diálogo e aos 

encontros interculturais (CANDELIER et tal., 2007; ALARCÃO et 

al.,2009). 

 

 A partir da língua materna o indivíduo se posiciona como sujeito no mundo e na 

cultura da comunidade na qual está inserido. A IC não visa somente à apropriação de uma 

estrutura linguística determinada, senão à percepção de outras idiossincrasias que 

posicionam o indivíduo no mundo, ampliando os horizontes da sua existência. 

 

1.1.4- A Intercompreensão e o aspecto cultural 

 
A dimensão plurilíngue e pluricultural integra a puramente linguística, nos 

trabalhos mais recentes com IC. Nesse aspecto, se inclui o conceito de 

interculturalidade, ou seja, a interação respeitosa entre culturas distintas como uma 

forma de quebrar barreiras que nos separam do diferente. 

A postura ideológica que considera o fenômeno intercultural e que interessa a 

nosso trabalho acredita que a relação entre culturas diferentes, entendidas como 

contextos complexos, produz encontros, confrontos, visões do mundo que por vezes se 

contrapõem.  Entendemos que a interação entre culturas pode possibilitar a instituição 

de modos híbridos, polifônicos, dialógicos de produzir subjetividades, como também de 

perspectivar a realidade e a ação sobre ela de modo mais complexo. Essa postura aceita 

evaloriza a diferença, permitindo o encontro entre culturas, considerando a noção de 

intercultural como o espaço da diferença entre as culturas que não teme a miscigenação, 

promove a igualdade de direitos, valoriza uma visão crítica das culturas, compreende e 

analisa uma cultura dentro dos seus padrões culturais.  Em resumo, assume como 
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axioma o fato de que todos os seres humanos sãoiguais em essência e diferentes em 

existência (DUARTE; SANCHES, 2004). 

A educação intercultural pretende fazer frente à globalidade das dimensões que 

impliquem a desigualdade por motivos relacionados com adiversidade cultural. Os 

princípios que a sustentam apontam para uma tentativa de contextualizar os valores 

ligados às noções de democracia, pluralidade e heterogeneidade, fatores determinantes na 

nossa sociedade. Nesse contexto, torna-se fundamental transformar as práticas educativas 

no sentido de promover a formação para a diversidade, pela realização de práticas de 

educação para uma cidadania multidimensional e transformadora (cf. Tomaz, 2007). 

O conceito de interculturalidade alarga seu escopo no de transculturalidade 

incluído no conceito de transdisciplinaridade de Edgar Morin, que procura olhar o ser 

humano em sua realidade complexa e heterogênea: 

 
A Terra constitui um laboratório único onde, no tempo e no espaço, 

manifestaram-se as constantes e as variações humanas-individuais, 

culturais, sociais: todas as variações são significativas, todasas 

constantes são fundamentais (MORIN,2003ª, p.18). 

 

Para conseguir uma atitude aberta e respeitosa das manifestações humanas em 

todas as suas dimensões que propicie o diálogo e a discussão entre culturas, é necessário 

vivenciar e refletir os diversos saberes, ou seja, valorizar as diferentes culturas; é 

enxergar o todo sem perder de vista as particularidades; significa unir o diferente e, 

através da formação de uma identidade cultural própria, admitir e respeitar as maneiras 

distintas de interpretar omundo. 

No que se refere à intercompreensão, a transculturalidade remete também ao 

plano de igualdade com que as línguas devem ser tratadas e na importância da IC como 

um instrumento que através da aproximação da língua e a cultura do outro, promove o 

respeito e a compreensão das diferentes maneiras de saber, expressar, de ser. 

Trabalhando esses conceitos em ambientes educativos formais como escolas, estaremos 

contribuindo com a formação para a pluralidade de nossos jovens; uma formação crítica 

de abertura às diferenças, trabalhada através dos currículos e projetos envolvidos nas 

distintas disciplinas. 

Mas, afinal, o que é Cultura? A definição clássica que trata o fenômeno da 

cultura do ponto de vista etnográfico é proveniente da antropologia e nos vem através de 
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Tylor (1977, p. 19): “este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade”. 

Entende-se, assim, a cultura como um reflexo da totalidade dos traços culturais 

de um modus vivendi, isto é, o conjunto dos hábitos de vida, dos costumes, das 

representações, das emoções, das competências distintivas de um determinado grupo 

social, num trabalho contínuo de transmissão, socialização, iniciação ou educação. 

Nesse pensamento está implícita a ideia de que a cultura não é inata, mas adquirida pela 

enculturação, ou seja, pela aprendizagem consciente ou inconsciente numa sociedade 

concreta com uma tradição cultural específica (VALLESPIR, 1999). 

A sociologia expande o conceito de cultura que passa a abarcar tudo o que é 

aprendido e partilhado pelos indivíduos de determinado grupo e que lhes confere uma 

identidade dentro do seu grupo de pertença. Corroborando esse pensamento, Giddens 

(1991) interpreta cultura como referência aos valores que os membros de um dado 

grupo mantêm, às normas que adotam e aos bens materiais que produzem. Dessa 

maneira, a cultura diz respeito a algo que é realizado pelos homens, que é construído por 

eles em interação e que é transmitido, através de diferentes gerações, pelos agentes 

culturais (pais, professores, pessoas mais velhas, líderes religiosos). 

A cultura abrange então valores abstratos e bens concretos criados pelo grupo e 

significativos para o mesmo. De fato, de acordo com Giddens (1991, p. 32), “[...] sem 

cultura, não seríamos completamente humanos”, no sentido em que habitualmente 

compreendemos o termo. Não teríamos linguagem, nenhum sentido de autoconsciência, 

e a nossa aptidão para pensar ou raciocinar seria severamente limitada. 

Desse modo, ao nascer, o indivíduo vai se inserir num ambiente povoado de 

significantes e significados, que lhe serão transmitidos pelos elementos da sua 

comunidade de pertença, e que darão sentido ao seu mundo físico, pessoal e social, 

contribuindo para a formação da sua identidade, do qual também faz parte o sistema 

linguístico desse grupo social. 

Em suma, podemos caracterizar a cultura como o conjunto de valores 

transmitidos mediante processos de interação complexos onde a linguagem tem um 

papel primordial. Cada cultura tem seu modo de perspectivar a realidade e significar o 

mundo e se apresenta como um fenômeno dinâmico, já que possui a capacidade de 
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responder a situações novas, como por exemplo, os movimentos migratórios ou a 

globalização. 

O professor é o elemento fundamental nessa realidade, como guia no processo 

de construção de uma visão mais igualitária das diversas culturas: 

 

No século XXI, um professor precisa saber identificar e distinguir os 

conceitos de atitudes, valores, crenças e comportamentos. Precisa 

identificar, caracterizar e desmontar estereótipos culturais. Precisa, 

ainda, de, assumindo um ponto de vista humanista, pedagógico e 

cientificamente competente, se servir de formas e meios diversos de 

comunicação para anular preconceitos, recorrendo a estratégias 

educativas variadas e a metodologias que sirvam o conhecimento do EU 

e do OUTRO (BIZARRO; BRAGA 2004, p. 63). 

 
Portanto, discutir questões culturais em sala de aula não significa meramente 

transmitir informações culturais estanques. Significa, sim, adotar a perspectiva do 

intercultural como processo de diálogo entre pessoas pertencentes a culturas diferentes; 

diálogo este que promove a integração e o respeito à diversidade e permite ao educando 

encontrar-se com a cultura do outro sem deixar de lado a sua, ao incentivar o respeito a 

outras culturas, a superação de preconceitos culturais e do etnocentrismo. 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006) já nos 

orientam nesse sentido quando expressam que dominar uma língua estrangeira supõe 

conhecer, também e principalmente, os valores e crenças presentes em diferentes grupos 

sociais, que certamente entrarão em contato – um contato que tanto pode se dar 

harmonicamente como em forma de atrito – com os próprios valores e crenças já em 

circulação no grupo social em que está inserido oaprendiz. 

Segundo Revuz (1998, p.217), a primeira língua, muito antes de ser objeto de 

conhecimento, “[...] é o material fundador do nosso psiquismo e da nossa vida 

relacional”. Portanto, ter consciência, entender e aceitar esses novos valores e crenças 

presentes em diferentes grupos sociais, distintos dos nossos em muitos aspectos, é 

imprescindível para que se efetive o que se vem chamando de comunicação 

intercultural. 

Alguns depoimentos dos alunos recolhidos do Facebook durante o Intercâmbio 

Virtual mostram como se deu essa interação cultural entre Argentina e Brasil. 
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A partir dessa interação os jovens argentinos tomaram conhecimento da música 

ouvida pelos jovens brasileiros e comentaram que o gênero musical “forró” não está tão 

distante do “cuarteto”, um tipo de música tocado nos bailes frequentados por eles. 

Temos aqui um exemplo de diálogo cultural promovendo o conhecimento de outras 

realidades, que, com a mediação acertada do professor, pode favorecer a consciência da 

diversidade e a valorização do diferente, provocando, além de aprendizagem, mudanças 

de paradigmas nos participantes do processo. 



31 
 

 

 

 

 

 

 

Ao mesmo tempo em que essa troca de informações favoreceu o conhecimento 

do diferente, os jovens puderam encontrar pontos de encontro e identificação na 

maneira de se divertir. Enquanto os brasileiros valorizaram a música como forma de 

diversão, os argentinos apresentaram a leitura como um dos seus passatempos favoritos. 

De qualquer forma, eles descobriram que a música ouvida pelos jovens em ambos os 

países e a literatura consumida nessa faixa etária são semelhantes. 
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Os traços culturais e a maneira de viver de cada sociedade também ficaram 

expostos nesse intercâmbio em que se falou da história, dos hábitos, dos costumes edas 

tradições da Argentina e do Brasil. A professora da Argentina narrou a tradição de 

comemorar uma festa pátria no seu país, e os alunos brasileiros, de imediato, 

encontraram uma relação com as festas juninas pelas comidas e danças envolvidas nas 

festas. 

Essa maneira de ver o mundo, que envolve a cultura dos distintos grupos, se 

expressa através da linguagem, o ser humano é constituído pela língua e, por isso, é 

impossível separá-la da cultura. Então, perceberemos que língua, cultura e identidade 

são conceitos intrinsecamente ligados, uma vez que é por meio da língua que a cultura 

se constitui e é difundida, e é também por meio dela que ocorrem os processos de 

identificação. 

Segundo Silva (2000, p. 89), a identidade “é um significado – cultural e 

socialmente atribuído”. Por esse motivo, ela não é “fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente [...] tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental” 

(SILVA, 2000, p. 97). Ao contrário, é uma “construção, um efeito, um processo de 

produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, 

fragmentada, inconsistente, inacabada” (SILVA, 2000, p. 97). 
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De acordo com o autor, então, a(s) identidade(s) é marcada pela inconstância, 

uma vez que é uma construção. Tudo que é construído é passível de mudanças, 

alterações, inclusões. 

Conforme Hall (2004, p. 12-13), 

 

 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentesmomentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro 

de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, 

de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas. Se sentirmos que temos uma identidade unificada desde o 

nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda 

estória sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”. A 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em queos sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma dasquais poderíamos nos identificar – ao menos 

temporariamente. 

 

A construção da identidade se dá ao longo da vida do indivíduo, de acordo com 

contexto social no qual está inserido e as experiências vividas por ele. Existe uma relação 

direta entre língua e identidade que leva à formação de uma identidade nacional. Segundo 

Noiriel (2007), essa identidade passa por um processo que se desenvolve a partir de alguns 

critérios: da oposição dos indivíduos de cada nação, da ideia de que os membros de uma 

nação se distinguem das outras nações, da memória coletiva e das tradições específicas de 

cada grupo. 

Muitas vezes, essa sensação de pertença provoca a convicção íntima de ser uma 

entidade única ameaçada constantemente em sua unidade. Ao encontrar o Outro, toma- 

se consciência de suas diferenças e semelhanças. A identidade pode funcionar como um 

modo de defesa do Eu perante a diversidade das solicitações externas desestruturantes, 

desestabilizantes e mutáveis. A oposição com relação a outras identidades nacionais 

pode dar origem ao estereótipo nacional. 

Na perspectiva de Semprini (1999), o estereótipo trata-se da “dificuldadebásica 

de aceitar a diferença”, e da “superioridade civil e moral” de uma nação em relação à 

outra. Essa superioridade não é uma categoria real e, geralmente, esses estereótipos são 

provenientes do desconhecimento e ignorância do diferente. Aqueles traços específicos 

que fazem parte da nossa cultura, identidade e os mitos e preconceitos desempenham 

um papel muito importante nesse processo. 
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A relação entre língua, identidade e cultura é imanente, uma vez que não há 

cultura sem língua e que a identidade é construída por meio desta e da cultura, conforme 

esclarece Chauí (2006b, p. 156): 

 

Há um vaivém contínuo entre as palavras e as coisas, entre elas e as 

significações, de tal modo que a realidade (as coisas, os fatos, as pessoas, 

as instituições sociais, políticas, culturais), o pensamento (as ideias ou 

conceitos como significações) e a linguagem (as palavras, os 

significantes) são inseparáveis, suscitam uns aos outros, referem-se uns 

aos outros e interpretam-se uns aosoutros. 
 

Essa língua que existe antes de nós e continuará existindo depois, se apresenta 

como um produto cultural e histórico, e por meio dela representamos, de forma oral ou 

escrita, nossos pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, percepções. Ela é, 

portanto, fundamental para compreendermos a identidade de um povo num determinado 

contextosocial. 

Um dos objetivos desta pesquisa é trabalhar com a identidade cultural dos 

brasileiros e argentinos e a tomada de consciência das representações estereotípicas 

existentes entre eles. Dessa maneira, promover reflexão e favorecer a (des) construção 

de ideias preconcebidas a partir do conhecimento do Outro através da língua. 

Antes de começarmos o Intercâmbio Virtual, procuramos conhecer se existem 

estereótipos formados em relação ao povo argentino, em geral, entre osjovens 

brasileiros. Para isso, foi feita a seguinte pergunta aos estudantes de Natal: No Brasil, 

existe uma representação generalizada sobre os argentinos. Você sabe qual é? Você 

concorda com ela? Qual é sua opinião a respeito disso? 

Algumas respostas, que serão analisadas posteriormente, foram: 

 
 Sinceramente, eu não sei muito bem qual é arepresentação que 

temos dos argentinos, apenas vejo que são feitas várias 

brincadeiras, e não concordo com isso, acho que não devemos 

generalizar todos. 

 Bom, o brasileiro em geral não gosta muito dos argentinos por 

conta, principalmente, da rivalidade no futebol. 

 Pelo que sei, é que no Brasil os argentinos são vistos meio que 
como “inimigos”. Não concordo, pois não temos total 
conhecimento sobre eles, e a não devemos generalizar uma 

opinião assim. Eu não creio que seja comodizem. 

 Há uma rivalidade entre os dois países que já é cultural, que, 

possivelmente, começou no futebol, mas se alastrou em outras 
coisas. Se perguntarem para qualquer um o porquê disto, 
possivelmente, ninguém conseguirá responder. É somente algo 
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que aprendemos com nossos pais, sem nem ao menos nos darmos 

conta disso. 

 

Esses depoimentos indicam a existência de representações que vêm junto com 

estereótipos, muitas vezes herdados culturalmente e aceitos sem refletir sobre eles. 

Como aponta Serrani-Infante (1998, p. 265), representações que deverão ser 

analisadas “[...] como meios imaginários nos quais se imbricam as questões simbólicas 

[...] e ideológicas [...]”. Tais representações, algumas muito alimentadas pela mídia, ora 

se projetam sobre a própria língua e suas variedades, ora sobre os seus muitos e distintos 

falantes, situados, sobretudo, em distintas regiões, mais ou menos favorecidas e 

prestigiadas, ora se projetam sobre a facilidade ou dificuldade de enfrentar o processo 

de aprendizagem. 

As OCN nos guiam a colocar essas representações como objeto de algum tipo de 

trabalho analítico-crítico, quer para serem, em alguns casos, exploradas e em outros, 

abaladas (BRASIL, 2006). 

Por isso, o aprendiz de segunda língua põe não somente duas línguas em contato, 

mas duas culturas e aprende uma segunda cultura juntamente com uma segunda língua. 

Dessa maneira, aprender uma LE é um processo de significação e construção identitária. 

Complementando o pensamento anterior, Serrani-Infante (1998, p. 256-257) expressa 

 

 
[...] que o encontro com segundas línguas talvez seja umasdas 

experiências mais visivelmente mobilizadoras de questõesidentitárias no 

sujeito. [...] De um lado é uma experiência mobilizadoraem direção ao 

novo, mas pelo mesmo movimento, ao serem solicitadas as bases 

mesmas da estruturação subjetiva, e com isso a língua materna, a 

experiência mobilizadora mais determinante é a queafeta 

substancialmente as discursividades fundadoras, constitutivasdo sujeito. 

As posições subjetivas nunca serão as mesmas depois do processo de 

inscrição em discursividades de segunda(s) língua(s). 

 

A autora aponta para o fato de que quando os aprendizes de uma língua 

estrangeira falam, eles não estão somente trocando informações com falantes da língua- 

alvo, mas estão constantemente organizando e reorganizando um senso de quem eles 

são e de como se relacionam com o mundo social. Assim, “um investimento na língua-

alvo é também um investimento na identidade do aprendiz, uma identidade que está 

constantemente mudando através do tempo e do espaço” (NORTON, 2000, p. 11). 



36 
 

 

Nesse caminho, consideramos a IC uma didática que está em consonância com 

uma visão transformadora das práticas educacionais, já que não se trata de ensinar uma 

língua impondo-a sobre outra, mas colocar duas ou várias em interação, de maneira a 

alcançar uma compreensão linguística e cultural mais ampla. As línguas, num contexto 

de IC, não se colocam em um plano hierárquico e sim de igualdade, e isso contribui para 

melhorar a percepção dos alunos tanto em relação a sua individualidade como à 

alteridade que os rodeia. 

 
1.1.5- Contribuições da IC para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

 
No conceito de plurilinguismo entende-se a ampliação do repertório linguístico 

sem que isso signifique o domínio da(s) outra(s) língua(s). Nesse sentido, a competência 

plurilíngue e afastada competência comunicativa, que remete a um falante que se 

assemelha a um falante nativo (BIZARRO; BRAGA, 2004; COSTE et al., 2009, p. 76; 

TAVARES,1999), e por isso se apresenta como uma abordagem inovadora no campo 

das didáticas das línguas. A competência plurilíngue 

 

[...] não se espera perfeita, mas que se compreende como particulara um 

determinado indivíduo, dinâmica, heterogénea, compósita, 

desequilibrada, onde se reequaciona sistemática e continuamente a 

relação entre os diferentes saberes linguísticos e culturais. […] Trata- se 

de um processo de mobilização e gestão de disponibilidade devária 

ordem (vontades, motivações, afectos), de repertórios variados 

(linguístico-comunicativos, de aprendizagem), bem como de processos 

(discursivos, interaccionais), isto é, de múltiplos recursose dimensões, 

muito diferenciados e lacunares, para umaco-construção discursivo-

interativa com o outro que se torne mutuamente estimulante e capaz de 

provocar sensações de conforto e de bem-estar comunicacional 

(ARAÚJO e SÁ et al., 2003, p. 48). 

 

Não sendo necessário fazer o esforço de falar uma língua desconhecida, o 

aprendiz sente-se mais confortável para apreender elementos linguísticos e 

extralinguísticos nas situações comunicativas. A citação anterior nos revela quatro 

dimensões da competência plurilíngue: a gestão da dimensão socioafetiva; a gestão dos 

repertórios de aprendizagem; a gestão dos repertórios linguístico-comunicativos; e a 

gestão da interação. 
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Figura 1- Dimensões da competência plurilíngue 
Fonte: Andrade et al. (2003, p. 494). 

 

A dimensão socioafetiva, segundo os autores, envolve um conjunto de vontades, 

predisposições, motivações, qualidades (interesse, curiosidade, confiança, partilha, 

flexibilidade, capacidade de iniciativa etc.) e inibições (medo, inflexibilidade, 

intolerância etc.) do sujeito e as suas atitudes e representações face às línguas e às 

culturas. A gestão dos repertórios linguístico-comunicativos refere-se à capacidade do 

sujeito lidar com a sua história linguística e comunicativa, já que as diferentes línguas e 

culturas são mobilizadas na interação com o outro. A gestão dos repertórios de 

aprendizagem designa as operações utilizadas pelo sujeito no seu processo de 

aprendizagem verbal. Por último, a gestão da interação compreende os processos 

interativos específicos das situações de contato de línguas. 

Por isso podemos dizer que a intercompreensão é um processo ao qual subjaz 

uma competência discursiva plurilíngue e pluricultural, em que os conhecimentos 

(linguísticos, textuais e situacionais) dos sujeitos são atualizados em situações de 

interação plurilíngues filtrados por fatores cognitivos, emocionais e estratégicos, como 

mostra o quadro a seguir. 

 
 

 

 

Figura 2- Processo de intercompreensão 
Fonte: Capucho (2010c, p. 96). 
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Uma das vantagens que o processo de intercompreensão proporciona deriva da 

aprendizagem de uma competência que irá servir para o desenvolvimento de estratégias 

para aprender ao longo da vida. Para isso, como assinala Peter Doyé (2005), o professor 

deve criar as condições próprias que facilitem o processo de aquisição apoiado em 

alguns princípios que são aplicados no processo de ensino e aprendizagem em geral e 

que convém também no caso da aprendizagem da competência de IC. Esses princípios 

são: 

 O primeiro princípio concerne à motivação para aprender. Ao tomar 

consciência do que já conhecem e sabem, os alunos mobilizam recursos 

cognitivos para conseguir compreender uma língua estrangeira. 

 Estreitamente relacionado ao primeiro, se refere ao fato de que o nível 

das tarefas propostas deve ser adaptado aos conhecimentosdos aprendizes 

de maneira a aproveitar a capacidade cognitiva dos alunos, os 

conhecimentos prévios destes são a base para os novos conhecimentos. 

 Esse princípio se refere à autonomia do estudante, a aprendizagem da 

competência de IC é feita com a assistência do professor que não deve se 

transformar em ingerência. 

 A aquisição e a promoção da IC apresentam possibilidades de educação 

intercultural. A IC não se reduz à mera questão linguística, mas tem um 

amplo objetivo cultural. 

No caso da nossa pesquisa, nos interessa a IC como evento de interação entre os 

interlocutores como motivador do processo de ensino e aprendizagem. A partir da troca 

de experiências através da língua, a cultura das comunidades que interagem vem à luz, 

trazendo com ela diversas representações que constroem a identidade dos falantes de 

determinada língua. Em um ambiente educativo formal, consideramos de extrema 

importância colocar os jovens diante de realidades diversas, visando pôr em prática 

valores como tolerância, respeito e empatia. 

Acreditamos que trabalhar com uma didática de IC entre duas ou mais línguas 

faz com que: 

 

[...] os objectivos educativos se expandam; o objecto deensino- 

aprendizagem é reconstruído; as modalidades deensino-aprendizagem 
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diversificam-se; professores e alunos sentem-se co-responsáveis pelo 

sucesso das aprendizagens; a avaliação centra-se no aprendente e no 

seu percurso; as modalidades de trabalho tornam-se mais interactivas. 

(ALARCÃO et al., no prelo). 

 

Todas essas vantagens, associadas ao desenvolvimento propriamente linguístico, 

colocam a IC como uma opção que pode trazer benefícios para os estudantes delínguas. 

Nesse sentido, pensamos como Galisson (2004), que transitaremos de um caminho de 

educação para as línguas-culturas para uma educação pelas línguas-culturas, em que as 

línguas-culturas deixam de ser o fim a atingir, para se tornar o meio através do qual se 

alcança uma educação para um mundo global e plural. 

A riqueza didática de uma abordagem de IC e sua contribuição para a formação 

integral dos jovens pode ser considerada nas aulas de ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras se levarmos em consideração o ensino de língua indissociado do fenômeno 

cultural que o contém, principalmente quando se trata de línguas aparentadas, como é o 

caso do nosso trabalho com o espanhol e o português. 

No nível do ensino e aprendizagem de línguas na escola regular, o conceito de 

Intercompreensão se revela um caminho eficaz para atingir esses objetivos, não como 

metodologia única e definitiva, mas como complemento a ser usado em determinadas 

tarefas ou projetos educativos. Abre a possibilidade de diversificar o ensino e motivar os 

alunos para a aprendizagem de línguas, principalmente da língua e da cultura espanhola, 

que os alunos acreditam dominar, não percebendo a necessidade de estudá- la. 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

 
Como professora, ao pensarmos em ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

em turmas de Ensino Médio de escolas regulares, logo aparece a nossa preocupação 

sobre como motivar os nossos alunos. Os jovens passam muitas horas na escola e a 

instituição ideal seria aquela que promove nos estudantes um entusiasmo genuíno por 

aprender e o envolvimento voluntário no processo de ensino e aprendizagem. 

Porém, essa escola ideal está muito longe da nossa realidade brasileira nas aulas 

de espanhol como língua estrangeira. Nesses ambientes, convivem alunos que adoram 

aprender, alunos que gostam e os que não do espanhol, aqueles que não percebem o uso 

prático dessa disciplina nas suas vidas, entre outros. Dentro desse contexto, o professor 

se vê obrigado a proporatividades e projetos que, de uma maneira interessante e até 

divertida, envolvam os estudantes na matéria e ao mesmo tempo promovam a 

aprendizagem. 

De acordo com Tapia (2003), entendemos por aprendizagem toda mudança 

ocorrida no aluno que implica um processo de interação com o meio ao captar e 

processar os estímulos provenientes do exterior do indivíduo e que foram selecionados, 

organizados e sequenciados pelo professor. O autor considera que a aprendizagem 

transforma o estado inicial do aluno que alcança um estado final com cada 

aprendizagem realizada. Aprendizagem consiste, assim, em uma construção que o aluno 

realiza sobre a base do estado inicial ao incorporar a nova informação em seus 

esquemas cognitivos. 

Esses processos de interação, recepção de novas ideias e sua aplicação e a 

adaptação dos esquemas cognitivos implicam um esforço por parte do aluno. Nesse 

contexto é que aparece a importância da motivação, já que “toda a mobilização 

cognitiva que a aprendizagem requer deve nascer de um interesse, de uma necessidade 

de saber, de um querer alcançar determinadas metas” (TAPIA, 2003, p. 68). Ou seja, a 

motivação aparece como uma dimensão fundamental em toda aprendizagem. 

No que se refere à aprendizagem de uma segunda língua, especificamente, a 

motivação apresenta-se como uma variável significativa e as origens das pesquisas se 

atribuem aos psicólogos canadenses Robert Gardner e Wallace Lambert, no final da 

década de 1950. Eles atribuíram à aprendizagem de uma segunda língua as dimensões 

social e psicológica que fazem com que a motivação para aprendê-la seja diferente da 
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motivação presente em outros tipos aprendizagem, desde que se espere dos aprendizes 

não apenas a aquisição de conhecimentos linguísticos mas também a identificação com 

a comunidade da língua-alvo e que adotem o seu estilo dediscurso. 

Nessa teoria o grau de identificação com a cultura da língua-alvo influenciava 

diretamente na aprendizagem, o que leva os autores a distinguir entre a teoria da 

motivação integrativa e a instrumental. A primeira reflete um sincero interesse pessoal 

sobre a cultura representada pela língua-alvo, enquanto a segunda reflete o valor prático 

e as vantagens de aprender uma nova língua. Se os primeiros estudos demonstraram que 

a motivação com orientação integrativa era mais importante do que a instrumental, 

estudos subsequentes revelaram que a última pode ser igualmente fundamental. Ambas 

podem influenciar a qualidade da aprendizagem de uma língua, dependendo das 

condições específicas de aprendizagem. 

Com o desenvolvimento das pesquisas, outros pontos de vista surgem sem 

desconsiderar totalmente as teorias anteriores. Dörnyei e Ushioda (2011), ao fazer em 

um histórico das discussões em torno do fenômeno da motivação, concluem que na 

atualidade o conceito pode ser abordado por uma perspectiva cognitivista, social ou 

sociocultural. A partir dessa perspectiva, os processos mentais são enfatizados. Ganham 

importância nesse processo as expectativas do aluno em relação ao processo de 

aprendizagem da LE; a influência das experiências anteriores no seu aprendizado; a 

percepção de suas habilidades, as quais determinarão as escolhas por determinadas 

atividades em detrimento de outras. 

É possível dizer que a motivação pode ser identificada a partir de um 

comportamento, o que a torna observável através de determinadas atitudes dos alunos 

(RIBAS, 2008). Além disso, podemos dizer que ela é responsável por conduzir um 

indivíduo à realização de uma tarefa determinada, uma vez que pode ser considerada 

uma espécie de energia, a qual faz com que ele persista em uma atividade, apesar das 

adversidades que podem surgir ao longo do caminho. Nesse sentido, Ribas (2008, p. 53) 

conceitua motivação como “um impulso, força, desejo ou estímulo, que varia de 

indivíduo para indivíduo e que o conduz à ação, fazendo-o se esforçar e persistir numa 

tarefa”. 

Para nosso trabalho, essa é a visão de motivação que levaremos em conta: um 

fenômeno complexo e fundamental no processo de ensino e aprendizagem que não é 

constante ao longo do tempo, mas sofre variação dependendo da disciplina, das 
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atividades propostas, do relacionamento dos estudantes entre eles e com o professor, 

entre outros. Ao falarmos de aprendizagem não estamos nos referindo à aprendizagem 

puramente linguísticas e não a uma construção de valores e atitudes que nos parece de 

vital importância desenvolver nos nossos jovens. 

Levando em conta alguns fatores que no ensino de línguas na escola regular 

impedem a aquisição da língua nas suas quatro habilidades (turmas muito numerosas, 

pouco tempo de aula), o professor deve buscar caminhos alternativos para trabalhar a 

língua-alvo. A língua, no nosso projeto, é usada como meio para atingir outros finsque 

têm a ver com a formação do jovem em vários aspectos como social, cultural e moral. 

Por isso, durante o Intercâmbio Virtual, escolhemos trabalhar numa abordagem de 

Intercompreensão de Línguas Românicas, o que contribuiu para que os alunos se 

sentissem mais à vontade para interagir com seus pares da Argentina e dessa maneira 

aumentar a motivação nas tarefas desenvolvidas. 

 

1.2.1- Teoria da autodeterminação 

 
Uma das abordagens que tratam sobre o fenômeno da motivaçãoda 

aprendizagem é a teoria da autodeterminação (TAD) de Deci e Ryan (1985) que, 

quando aplicada à área da educação concerne, em primeiro lugar, a promovernos 

estudantes um interesse em aprender, uma valorização por parte deles da aprendizagem 

e o desenvolvimento de um sentimento de confiança nas suas capacidades eatributos. 

Na TAD os autores distinguem diversos tipos de motivação baseadosnos 

diferentes motivos ou metas que darão movimento a determinada ação. A abordagem 

mais básica sobre esse conceito é a distinção entre motivação intrínseca e extrínseca. 

A motivação intrínseca se refere àquilo que se faz porque é inerentemente 

interessante ou desfrutável e amotivação extrínseca se relaciona à ação de fazer algo 

porque essa ação trará algum resultado ou benefício. A motivação intrínseca emerge 

como um fenômeno muito importante, pois a aprendizagem que dela deriva apresenta 

maior qualidade e criatividade, por isso os educadores têm se empenhado emconhecer 

os fatores que subjazem aela. 

Na literatura clássica a motivação extrínseca tem sido tratada como uma forma 

fraca e pobre de motivação, embora potente, e que contrasta notoriamente com a 

motivação intrínseca (por ex. de Charms, 1968). A TAD propõe que existem vários 
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tipos de motivação extrínseca, alguns dos quais realmente representam formas pobres e 

outros que, pelo contrário, representam estados bastante ativos. 

Os estudantes podem, extrinsecamente motivados, desempenhar tarefas com 

rejeição, resistência e desinteresse, tendo em vista apenas o resultado que ela 

proporcionará, mas também podem desenvolvê-la com uma atitude de vontade que 

reflete uma aceitação interna do valor ou utilidade da tarefa ou atividade. Enquanto no 

primeiro caso, a pessoa se sente externamente propelida à ação, no segundo caso a meta 

extrínseca é autoaprovada e automaticamente adotada com um senso de volição. 

Dito de outro modo, uma tarefa que não apresentava interesse para o estudante 

passa a tê-lo quando ele percebe que está descobrindo e aprendendo coisas novas que 

lhe trarão algum benefício. O estudante diz-se ativamente envolvido no processo 

educativo quando valoriza a aprendizagem e o desempenho bem-sucedido, mesmo 

relativamente a atividades que não considera intrinsecamente interessantes, afirmam 

Silva et al. (2010). 

Essa valorização de certos tipos de motivação extrínseca nos anima na prática 

pedagógica, já que na escola tradicional é muito mais comum encontrar situações que 

envolvem esse tipo de motivação. Os alunos se veem obrigados a aprender conteúdos 

que lhes são apresentados já prontos e que muitas vezes não fazem parte dos seus 

interesses, por isso é raro vê-los intrinsecamente motivados em todas as disciplinas e em 

todos os momentos. 

Transferindo essas situações para a sala de aula, elas podem ser representadas 

pelas seguintes realidades: a motivação que surge a partir da promessa de notas e que 

faz o aluno cumprir tarefas e metas interessado nelas e que a maioria das vezes não leva 

à aprendizagem; e a motivação que surge de tarefas, atividades ou projetos que, mesmo 

não sendo, a priori, de grande interesse do aluno, acabam despertando a sua 

curiosidade, a vontade de se envolver e, no final das contas, geram aprendizagem. 

Deci e Ryan (1985) identificam quatro tipos de motivação extrínseca: formas de 

regulação externa, introjetada, identificada e integrada. O argumento dos estudiosos é 

construído com base no conceito de internalização e a classificação está relacionada ao 

grau de autorregulação do indivíduo, sendo a externa a menos autorregulada ea 

integrada a mais autorregulada. 
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A internalização consiste em um processo proativo através do qual a pessoa 

transforma a regulação proveniente de contingências externas em regulação por meiode 

processos internos (SCHAFER,1968) e na TAD é vista como um processo motivado. 

Acredita-se que (a) as pessoas podem se motivar inerentemente para internalizar e 

integrar por elas mesmas a regulação de atividades desinteressantes mas que consideram 

úteis para o funcionamento efetivo dentro do contexto social, (b) que a efetiva extensão 

do processo de internalização e integração é uma função do contexto social. 

A motivação consiste em um fenômeno complexo, multifacetado, dinâmico e 

que se vê influenciado por diversas variáveis que mudam de indivíduo para indivíduo e 

que dependem da atitude deste perante o processo de ensino e aprendizagem, do 

contexto social em que está inserido e da autonomia que desenvolve na sua vida de 

estudante, e o papel da escola nesse processo é de real importância. 

 

1.2.2- Modelo Processual de Motivação 

 

 

Com base nas reflexões anteriores, Dörnyei e Ottó (1998) elaboraram o modelo 

processual de motivação que divide o fenômeno em três fases: a fase pré-acional, a fase 

acional e a fase pós-acional. 

A fase pré-acional “se refere ao processo de escolha de um rumo de ação a ser 

seguido” (DÖRNYEI, 2001, p. 87). Por esse motivo, chama-se de motivação de escolha 

a dimensão motivacional que se relacionaa essa fase. Esta fase é dividida em três 

subfases: estabelecimento de objetivos, formação da intenção e início do 

desenvolvimento da intenção. 

Os elementos que precedem o estabelecimento de objetivos são as vontades, as 

esperanças, os desejos e as oportunidades. Devido ao fato de alguns indivíduos não 

levarem adiante todas as suas vontades, esperanças, desejos e oportunidades, o processo 

motivacional só é considerado iniciado quando se estabelece um objetivo concreto 

(DÖRNYEI, 2011). 

A partir do estabelecimento do objetivo, forma-se a intenção, que é umaespécie 

de comprometimento na realização do objetivo (DÖRNYEI, 2011) e que pode ser 

conceituada como o processo de “pesar o quão viável e desejável são as opções 

disponíveis, bem como visualizar as possíveis consequências da ação potencial do 

indivíduo” (DÖRNYEI, 2001, p. 94). Apesar de o comprometimento ser um passo 



45 
 

importante para que a ação se realize, é necessário que se desenvolva “um plano de ação 

gerenciável que contenha os detalhes técnicos necessários em relação à ação planejada” 

(DÖRNYEI, 2011, p. 212).. 

Esse autor afirma que “uma intenção é o antecedente imediato de uma ação” 

(DÖRNYEI, 2000/2011, p.  213), mas que a intenção sozinha não é suficiente para que 

a ação seja executada. É necessário desenvolvê-la, buscar os meios e recursos 

necessários para a realização da ação e criar as condições para que esta ocorra. A 

subfase de início do desenvolvimento da intenção é, segundo Dörnyei (2001), a fase que 

realmente mostrará se a ação será implementada ou não, pois muitas intenções não 

chegam a alcançar a fase acional. Por essa razão, pode haver, em alguns casos, uma 

demora entre a formação da intenção e o momento em que a ação realmente se inicia. 

A fase acional é a fase em que a motivação precisa ser mantida e protegida. Sua 

ênfase é na implementação e continuidade da ação, motivo pelo qual essa dimensão 

motivacional é chamada de motivação executiva, que “energiza a ação enquanto ela está 

sendo realizada” (DÖRNYEI, 2001, p. 85). Dörnyei (2000/2011; 2001) apresenta aqui 

três subfases: 1) a geração e implementação de subtarefas que facilitem o desenrolar da 

ação, especialmente por se tratar de uma atividade de longo prazo; 2) um processo 

contínuo de avaliação; e 3) a aplicação de mecanismos cognitivos ou não para controlar 

a ação de forma autorregulada e autônoma. 

Ao final da realização de uma ação, o aprendiz alcança sucesso na realização da 

tarefa e alcance de objetivos ou interrompe a ação e o processo motivacional é 

conduzido à fase pós-acional, que “envolve uma retrospectiva crítica depois que a ação 

tenha sido concluída ou cessada” (DÖRNYEI, 2001, p. 85). Essa fase envolve uma 

comparação das expectativas iniciais com o plano de ação e os resultados a fim de 

formar atribuições causais a respeito do alcance ou não do objetivo, elaborar estratégias 

para as ações vindouras e descartar a ação em curso para dar lugar à outra, recomeçando 

o ciclo motivacional (DÖRNYEI, 2000/2011). 

As fases da motivação e elementos que a influenciam, encontram-se 

apresentados no quadro a seguir. 
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Sequência da ação 

 

Funções motivacionais 

 

Principais influências 

motivacionais 

 

 

 

 

Fase pré- 

acional 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fasea

cional 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fase pós- 

acional 

 
Fase da motivação da 

escolha 

o Estabelecimento 
de objetivos 

o Formaçãode 

intenções 
o Lançamento da 

ação 

 
o Relevância, especificidade e 

proximidade do objetivo 
o Valores associados ao 

processo de aprendizagem 

o Atitudes em relação à L2 e aos 

seus falantes 
o Expectativa de sucessoe 

potencial percebido de 
enfrentamento 

o Concepções do aprendiz e 

estratégias 

o Apoio ou impedimento do 

ambiente 

 

 
Fase da motivação 

executiva 

o Geração e 
condução de 

subtarefas 

o Avaliação em 

curso do 
desempenho 

o Controle da ação 

(autorregulação) 

 
o Qualidade da experiênciade 

aprendizagem (agradabilidade, 
significância da necessidade, 
potencial de enfrentamento, 
autoimagem e imagem social) 

o Senso de autonomia 
o Influência dos pais e 

professores 

o Recompensa na sala de aula e 
estrutura do objetivo 
(competitivo ou cooperativo) 

o Influência do grupo 
o Conhecimento e uso de 

estratégias de autorregulatórias 

Fase da avaliação 
o Formação de 

atribuições 
causais 

o Elaboração de 
padrões e 
estratégias 

o Destituição da 

intenção e novo 

planejamento 

 
 

o Concepções de autoconceito 
o Recebimento de feedback, 

elogios,notas 
o Fatores atribucionais 

Quadro 1 - Modelo Processual de Motivação e Aprendizagem de L2 de Dörnyei (2000) 

Adaptação de Samara Freitas(2014). 

 

Apesar de apontar vantagens relacionadas ao seu modelo de motivação, Dörnyei 
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(2000) menciona também algumas limitações desse modelo, tais como: (a) a dificuldade 

de determinar a fase acional, que não é tão delimitada como parece ser; (b) definir 

quando outra ação foi realmente iniciada; e (c) quais as interferências e concomitâncias 

que atingem o aprendiz durante a realização da ação em um contexto escolar, onde, 

segundo ele, os padrões de relacionamento inconscientes influenciam o comportamento 

social e o que os aprendizes demonstram durante atarefa. 

Para ilustrar esse último ponto limitante do processo de motivação, é importante 

trazer alguns depoimentos dos alunos envolvidos no Intercâmbio Virtual, que expõem o 

caracter subjetivo e complexo do fenômeno “motivação”. 

Enquanto alguns estudantes se sentiram altamente motivados, outros 

encontraram algumas interferências que modificaram a experiência de aprendizagem. 

 

 Eu esperava que ia se rmelhor, ia ter mais interações entre os 

participantes dos dois países, achei que ia ser algo divertido. [sic] 

 Não tive quase nenhum contato com eles, com nada que fizesse 

me motivar.  

 Meu interesse é mais o inglês.  

 
Embora haja variáveis difíceis de controlar, não podemos ignorar o papel do 

professor na tarefa de motivar os alunos e ativar o interesse deles para adquirir os 

conhecimentos não só do ponto de vista linguístico, mas também cultural e social da 

língua que representa. A criatividade do professor é posta em prática tanto na escolha 

dos materiais quanto dos recursos a serem usados nas aulas. 

Assim sendo, Dörnyei descreve três níveis com diferentes estratégias de 

motivação que o professor deve levar em consideração na preparação das suas aulas, 

sendo eles o nível da língua, o nível dos aprendizes e, por último, o nível da situação de 

aprendizagem. No nosso trabalho de pesquisa o nível da língua o atravessa por 

completo, já que a língua foi o veículo que conduziu os alunos a interagir, se comunicar 

e produzir. Focaremos no nível dos aprendizes sem deixar de lado a situaçãode 

aprendizagem, já que nossa primeira preocupação ao desenvolver essa pesquisa foi 

observar como o contexto de aprendizagem pode modificar o nível de motivação dos 

alunos nas aulas de Espanhol. 

Assim como Santos (2008, p.33), também consideramos que o professor deve 

desenvolver as condições necessárias para gerar aprendizagem significativa que 

“somente ocorre se quatro condições básicas forem atendidas: a motivação, o interesse, 
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a habilidade de compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes 

contextos”. Considerando contexto de aprendizagem a sala de aula, as atividades 

desenvolvidas, o feedback proporcionado pelo professor e tudo o que envolve o aluno 

em seu processo de ensino e aprendizagem contribuem para o alcance dos objetivos 

propostos. 

Neste ponto, é possível relacionar as bases que norteiam nossa pesquisa: a 

Intercompreensão em Línguas Românicas, a Motivação e a Aprendizagem Significativa. 

Vimos que o desenvolvimento de uma competência de IC tem como base a motivação 

dos alunos a partir dos conhecimentos prévios mobilizando as capacidades cognitivas 

para alcançar aprendizagem significativa. 
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1.3 APRENDIZAGEMSIGNIFICATIVA 

 
David Ausubel (1968) desenvolveu a teoria da Aprendizagem Significativa na 

qual explica o processo de aprendizagem do ponto de vista cognitivista no qual também 

encontram-se envolvidos os fatores afetivos. Isso significa que a aprendizagem é vista 

como um processamento de informação, condensação em classes mais genéricas de 

conhecimentos que sãoi ncorporados à estrutura mental do indivíduo, de modo que a 

nova informação possa ser manipulada e utilizada no futuro (MOREIRA, 2006, p. 13). 

Para Ausubel (1968), por estrutura cognitiva entende-se o conteúdo total de 

ideias de um certo indivíduo e sua organização hierárquica; ou conteúdo e organização 

de suas ideias em uma área particular de conhecimentos. Ao contrário da aprendizagem 

mecânica, aquela que tem pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes 

existentes, a significativa acontece quando o indivíduo incorpora, organiza e utiliza os 

novos conceitos adquiridos. Nesse processo, os conhecimentos anteriores funcionam 

como pontos de ancoragem, chamados de subsunçores por Ausubel, para os novos, que 

ao interagirem acabam modificando os anteriores e toda a estrutura cognitiva. 

Segundo Ausubel e Novak (1978), a assimilação de uma nova ideia ou um novo 

significado, pode ser descrita da seguinte maneira: o estágio final do processo de 

assimilação seria o subsunçor (ideia âncora original), modificado de modo que ao final 

do processo existem significados que são resíduos de seu ssignificados originais e de 

significados adicionais de forma assimilada. Desde esse ponto de vista, podemos dizer 

que não existe uma mudança conceptual, no sentido de substituir significados. Na 

aprendizagem significativa os significados são internalizados significativamente, ou 

seja, incorporados à estrutura cognitiva e de maneira não arbitrária e não literal, ficam 

para sempre na estrutura cognitiva do aprendiz como possíveis significados de um 

subsunçor mais elaborado, rico, diferenciado. Cada indivíduo tem sua história cognitiva 

pessoal que não se apaga (MOREIRA; GRECA, 2003). 

Essa interação é uma experiência consciente, claramente articuladae diferenciada 

(AUSUBEL 1968, p. 37-39). Portanto, fica evidente que para quea aprendizagem 

significativa aconteça, o professor é desafiado a adotar a postura de mediador entre o 

aluno e o conhecimento. Para isso, a atuação do professor deve levar em conta que o 

aluno é o sujeito do conhecimento e não mero receptor de informações. 
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Portanto, é válido todo o esforço no sentido de envolver os alunos, tornando as aulas 

momentos de interação e aprendizagem. 

A ideia central da teoria da aprendizagem significativa exposta por Ausubel 

(1978, p. 4) é: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, 

diria o seguinte: o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo 

que o aprendiz já sabe. Determine isso e ensine-o de acordo”. Quando a nova 

informação está relacionada com o conhecimento existente na memória e é percebida, 

como um elemento facilitador da resolução de problemas, em situações que induzam 

níveis adequados de conflito cognitivo, o desafio da aprendizagem pode se transformar 

em elemento motivador para os alunos. 

Importa assim, criar condições de conflito cognitivo junto dos alunos e 

posteriormente, salientar a importância da nova informação na resolução desse mesmo 

conflito. 

Para Ausubel (1968, p. 37-41), existem algumas condições para que ocorra 

aprendizagem significativa: 

 

 
a) que o material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o 

aprendiz, ou seja, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não arbitrária e 

não literal; 

b) que o aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de 

maneira substantiva e não arbitrária a sua estrutura cognitiva. 

A primeira dessas condições depende tanto da natureza do material quanto da 

estrutura cognitiva do aprendiz, já que ele deve possuir disponíveis os conceitos 

específicos (subsunçores) com os quais irá relacionar o novo material. A segunda 

condição traz implícita a importância da intenção do aprendiz de adquirir o 

conhecimento significativamente e não memorizá-lo mecanicamente (MOREIRA, 2006, 

p. 23-24). 

Ao escolhermos trabalhar com a abordagem intercompreensiva, os alunos se 

apoiaram na própria língua que já conhecem e dominam para aprender uma língua nova. 

Nesse caso, podemos supor que a “ancoragem” está suficientemente clara e organizada 

na estrutura cognitiva dos estudantes, o que permitirá adquirir os novos conceitos mais 

significativamente, no caso, compreender uma nova língua. 
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Como aponta Revuz (1998, p. 217), é preciso considerar que o aprendiz “[...] já 

traz consigo uma longa história com sua língua. Essa história interferirá sempre em sua 

maneira de abordar a língua estrangeira [...]”. Portanto, a importância da língua e da 

cultura maternas nesse processo de contato com a língua e cultura estrangeiras nunca 

poderá ser desconsiderada. 

Nesse caso, o conhecimento novo não é apenas acrescentado aos conhecimentos 

que o indivíduo já possui; a incorporação efetiva desse novo conhecimento vincula-se 

estreita e diretamente aos seus conhecimentos prévios, ao mesmo tempo em que os 

modifica, total ou parcialmente (BRASIL, 2006). 

 

 
1.3.1- Aprendizagem Significativacrítica 

 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio reforçam o papel 

que o professor exerce ao entendermos que a função maior de uma língua estrangeira no 

contexto escolar é contribuir para a formação do cidadão. “Muito acima de uma visão 

reducionista e limitadora, os professores são agentes – junto com os estudantes – da 

construção dos saberes que levam um indivíduo a “estar no mundo” de forma ativa, 

reflexiva e crítica” (OCEM, 2006, p. 146). 

Sendo assim, a ideia de uma aprendizagem significativa crítica, subversiva e 

antropológica está diretamente relacionada à uma postura ativa e crítica no processo de 

ensino e aprendizagem. De acordo com Moreira (2000, p.12), [...] na sociedade 

contemporânea não basta adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso 

adquiri-los criticamente. Ao mesmo tempo em que é preciso viver nessa sociedade, 

integrar-se a ela, é necessário também ser crítico dela, distanciar-se dela e de seus 

conhecimentos quando ela está perdendo rumo. 

Segundo Moreira (2000), a construção de um modelo mental pode ser vista como o 

primeiro passo para uma aprendizagem significativa. Mas o modelo mental tem um único 

compromisso que é o da funcionalidade para o sujeito. Não implica, portanto, uma 

aprendizagem significativa no sentido de compartilhar significados, pois o modelo 
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mental pode estar “errado” contextualmente, mas funcionar bem para o sujeito. Dessa 

maneira, transferindo a ideia anterior para o campo das identidades sociais, encontramos 

representações erradas, mas que muitas vezes funcionam bem para o aluno, sobre 

diferentes sociedades. Nesse caso, o professor precisa mediar a desconstrução e a 

reconstrução de modelos mentais. 

Para tanto, segundo o autor supracitado, devemos levar em conta alguns 

princípios facilitadores de uma aprendizagem significativa que estimulam, ao mesmo 

tempo, o pensamento crítico. 

 

 Perguntas ao invés de respostas (estimular o questionamento ao invés de dar 

respostas prontas) 

 Diversidade de materiais (abandono do manual único) 

 Aprendizagem pelo erro (é normal errar; aprende-se corrigindo os erros) 

 Aluno como perceptor representador (o aluno representa tudo o que percebe) 

 Consciência semântica (o significado está nas pessoas, não nas palavras) 

 Incerteza do conhecimento (o conhecimento humano é incerto, evolutivo) 

 Desaprendizagem (às vezes o conhecimento prévio funciona como obstáculo 

epistemológico) 

 Conhecimento como linguagem (tudo o que chamamos de conhecimento é 

linguagem) 

 Diversidade de estratégias (abandono do quadro-de-giz) 

 

 

Nos dois primeiros princípios ficam implícitos a importância da interação social 

e o questionamento como elementos centrais que facilitam a aprendizagem significativa 

crítica: “é mais importante aprender a perguntar do que aprender respostas certas” 

(MOREIRA, 2000, p. 13). Também percebemos que a utilização de apenas um material 

didático empobrece a experiência, pois fornece aos estudantes uma única visão, não 

estimula o questionamento, dá a “resposta certa”. 

Aprender pelo erro é natural em toda aprendizagem humana fora da escola– 

erramos continuamente e aprendemos continuamente a partir de nossos erros –, mas na 

escola o erro é mal visto, é punido e banido.  Devemos encarar o erro como parte natural 

do processo de aprendizagem e como uma representação do que está sendo ensinado, 

como uma tentativa de adaptar os novos conhecimentos à estrutura cognitiva existente. 

Nesse processo, o erro deve ser aprovado e, ao mesmo tempo, superado. 
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O  princípio de que o significado está nas pessoas, não nas palavras se relaciona 

a o fato de que o processo de ensino e aprendizagem envolve apresentação, recepção, 

negociação e compartilhamento de significados, no qual a linguagem é essencial. Assim 

sendo, 

 

[...] é preciso ter sempre consciência de que os significados são 

contextuais, são arbitrariamente atribuídos pelas pessoas aos objetos e 

eventos e que elas também atribuem significados idiossincráticos aos 

estados de coisas do mundo. A aprendizagem significativa requer 

compartilhar significados, mas também implica significadospessoais 

(MOREIRA, 2000, p.13). 

 
O princípio da incerteza do conhecimento significa um relativismo, que nãotem 

sentido ensinar dogmaticamente, já que o conhecimento humano não é estático, está em 

evolução constante. Os melhores modelos que temos hoje darão origem a outros mais 

ricos, mais elaborados, os preceitos tomados hoje como verdades podem não ser mais 

verdades no futuro. Por isso, é preciso aprendê-los com uma perspectiva crítica, não 

dogmática. Ao dizer de Morin (2000, p. 86): “O conhecimento é, pois, uma aventura 

incerta que comporta em si mesma, permanentemente, o risco de ilusão e de erro”. 

Para enfrentar essa incerteza, temos um desafio a ser encarado: “O pensamento 

deve, então, armar-se e aguerrir-se para enfrentar a incerteza. Tudo que comporta 

oportunidade comporta risco, e o pensamento deve reconhecer as oportunidades de 

riscos como os riscos das oportunidades” (MORIN, 2000 p. 91). A incerteza implica a 

possibilidade de mudanças através das experiências e do conhecimento do novo, do 

desconhecido. 

Como dito anteriormente, o conhecimento prévio é a variável que mais 

influencia a aprendizagem. Segundo Moreira (2000), precisamos ter cuidado com ele, 

pois seu efeito é um grande facilitador da aprendizagem significativa, mas às vezes, 

pode ser também inibidor. Quer dizer, não permite que o sujeito perceba novos 

significados, novas relações. Nesse caso será preciso aprender a não usar tal 

conhecimento, ou seja, a desaprender e não usar como ideia-âncora. 

O último princípio abarca todos os outros e significa a diversificação de 

estratégias e a participação ativa, e responsável, do aluno na sua aprendizagem. Na era 

da tecnologia e da informação ao alcance da mão, o professor deve acompanhar as 

mudanças e entender que o aluno de hoje está inserido num contexto diferente da 

própria experiência de aprendizagem. A utilização de variados recursos, acompanhada 
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de uma metodologia que saiba explorar esses recursos em prol de uma aprendizagem 

significativa é o caminho da educação contemporânea. 

Alguns desses princípios estão expressos no Programa Ensino Médio Inovador 

(ProEMI), instituído pela Portaria nº 971, de 09/10/2009, criado para provocar o debate 

sobre o Ensino Médio junto aos Sistemas de Ensino Estaduais e Distrital, fomentando 

propostas curriculares inovadoras nas escolas do ensino médio, disponibilizando apoio 

técnico e financeiro, consoante à disseminação da cultura de um currículo dinâmico, 

flexível e cujos conteúdos atendam às demandas da sociedade contemporânea. 

O documento indica as condições básicas para implantação do Projeto de 

Redesenho Curricular (PRC). Algumas dessas condições são: 

 

 Ações que articulem os conhecimentos à vida dos estudantes, seus contextos e 

realidades, a fim de atender suas necessidades e expectativas, considerando as 

especificidades daqueles que são trabalhadores, tanto urbanos como do campo, de 

comunidades quilombolas, indígenas, dentre outras; 

 Atividades em Línguas Estrangeiras/Adicionais, desenvolvidas em ambientes 

que utilizem recursos e tecnologias que contribuam para a aprendizagem dos 

estudantes; 

 Fomento às atividades que envolvam comunicação, cultura digital e uso de 

mídias e tecnologias, em todas as áreas do conhecimento; 

 

Nesse sentido, o currículo, em todas suas dimensões e ações, deverá ser 

elaborado de forma a garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos 

estudantes por meio de ações e atividades que contemplem, nessa perspectiva de 

integração curricular, a abordagem de conhecimentos, o desenvolvimento de 

experiências e a promoção de atitudes que se materializam na formação humana 

integral, gerando a reflexão crítica e a autonomia dos estudantes. 

Segundo a orientação do ProEMI, para que o aprendizado de uma língua 

estrangeira represente uma experiência significativa, do ponto de vista educacional é 

necessário ampliar a compreensão do estudante sobre si mesmo na comunicação como 

outro, em outro idioma,vivenciando a experiência com a língua estrangeira e outra 

cultura; contribuir para a compreensão crítica do seu locus social; expandir a 

perspectiva dos  estudantes  sobre a pluralidade, diversidade e multiplicidade  presentes 
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na sociedade atual e, contribuir para a aquisição e desenvolvimento deconhecimentos de 

forma condizente com as necessidades da sociedade, ampliando o foco para a criação. 

A Carta de Pelotas (2000, p. 1), documento síntese do II Encontro Nacional 

sobre Política de Ensino de Línguas Estrangeiras, também nos orienta no sentido de que 

“a aprendizagem de línguas não visa apenas a objetivos instrumentais, mas faz parte da 

formaçãointegral do aluno”, e reforça que é fundamental trabalhar as linguagens não 

apenas como formas de expressão e comunicação, mas como constituintes de 

significados, conhecimentos e valores. 

Estão aí incorporadas as quatro premissas apontadas pela Unesco como eixos 

estruturais da educação na sociedade contemporânea: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. A concepção da educação como um todo, 

não somente como uma forma de acesso ao conhecimento. 
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CAPÍTULOII 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo tem como propósito identificar as contribuições de ordem 

motivacional e culturais que a aprendizagem de uma língua estrangeira em um ambiente 

de Intercompreensão de Línguas Românicas (IC), pode proporcionar a alunos de 

Espanhol de Ensino Médio. Pretende-se compreender até que ponto e de que maneira as 

aulas de línguas vivenciadas de maneira não tradicional e mediante a comunicação 

autêntica com falantes da língua-alvo colaboram com a formação, nesses jovens, de 

valores que facilitam a convivência com a diversidade. 

Com o intuito de nos aprofundarmos nessa investigação, elaboramos as 

seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1- Como aplicar atividades diferenciadas e de maneira multimodal (vídeos, cartas, 

encontros online etc.) nas aulas de língua estrangeira em escolas regulares com uma 

abordagem de IC? 

 

2- É possível perceber um incremento na motivação da aprendizagem de uma língua 

estrangeira, trabalhando situações de língua autêntica e nas bases de uma 

aprendizagem significativa nas aulas de escolas regulares? 

 

3- De que maneira, nas aulas de língua estrangeira na escola regular, podemos 

fornecer caminhos para o desenvolvimento do pensamento crítico dos jovens afim de 

fortalecer valores e mudar representações culturais e estereótipos? 

Neste capítulo, portanto, descrevemos o desenho metodológico de nosso estudo, 

reportamos o projeto de Intercâmbio Virtual que motivou o presente estudo e a natureza 

desta pesquisa. Caracterizamos ainda o contexto e os participantes que fizeram parte do 

estudo, além de descrevermos os instrumentos utilizados na coleta e as etapas de 

sistematização, categorização e análise de dados. 



57 
 

 

 

 

2.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

Pelo fato de acontecer em um ambiente de ensino-aprendizagem de espanhol 

como língua estrangeira, a presente investigação está inserida na área de Linguística 

Aplicada (LA), já que o principal objetivo dessa ciência nos seus primórdios foi estudar 

sobre o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Contudo, o escopo da LA 

ampliou-se e, segundo Rajagopalan (2012), investigar em LA é pensar a linguagem no 

âmbito da vida cotidiana que nós estamos levando. Mais do que levar a teoria para a 

vida prática, é usar a prática como próprio palco de criação de reflexões teóricas, ou 

seja, em um movimento circular a teoria surge da prática para voltar a ela e dar soluções 

aos problemas que surgem na prática pedagógica. 

Ainda nesse sentido, pensamos com Moita Lopes que (1996, p. 123): 

 
Há uma preocupação cada vez maior em LA com a investigaçãode 

problemas de uso da linguagem em contextos de ação ou em contextos 

institucionais, ou seja, há um interesse pelo estudo das pessoas no 

mundo. 

 

Na nossa pesquisa o aspecto social da língua dentro de uma instituição de ensino 

é observado ao mesmo tempo em que é considerada como instrumento de comunicação 

para fora da sala de aula. 

O trabalho se caracteriza como uma pesquisa de cunho qualitativo com 

características etnográficas. A pesquisa etnográfica se apresenta como o estudo do 

comportamento das pessoas em um determinado contexto de interação social, com foco 

na interpretação cultural desse comportamento (WATSON-GEGEO, 1988). Da mesma 

maneira, a pesquisa de base etnográfica é baseada em dados, a partir de um ou vários 

referenciais teóricos que direcionam a atenção do pesquisador para determinados 

aspectos da situação e do contexto que podem servir de evidências para responder às 

perguntas de pesquisa levantadas no início do estudo e desenvolvidas no campo de 

pesquisa (WATSON-GEGEO, 1988). 

Esse tipo de pesquisa dá-se a partir da pergunta: “o que está acontecendo aqui?”. 

Responder a essa pergunta permite fazer com que o familiar se torne estranho e o 

comum se torne problemático e, com isso, muitos dados se tornem visíveis e possíveis 

de serem sistematicamente documentados. Erickson (1989), além disso, argumenta que 

a ênfase ao significado local é essencial para a definição de etnografia que procura
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caracterizar o sentido do ponto de vista dos atores, dos participantes, daqueles que estão 

sendo pesquisados. 

Conforme André (2005), na pesquisa etnográfica o objetivo é a ênfase no processo, 

naquilo que está ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais, o que leva a um 

plano de trabalho aberto e flexível. 

De acordo com Moreira e Caleffe (2006), a etnografia tem como característica 

enfocar o comportamento social no seu cenário natural, confiando em dados 

qualitativos, em que as observações e interpretações são feitas no contexto da totalidade 

das interações humanas. Os resultados da pesquisa são interpretados com referência ao 

grupo ou cenário, conforme as interações no contexto social e cultural e a partir do olhar 

dos sujeitos participantes da pesquisa. 

No caso da nossa pesquisa, o contexto social no qual ela se desenvolve é a sala 

de aula e onde observamos o comportamento social dos alunos durante a aplicação de 

certas atividades que conformaram um Projeto de Intercâmbio. 

Para a observação das interações dos participantes nos ambientes virtuais (a 

plataforma Moodle e o Facebook) nos valemos da Netnografia que, segundo Kozinets 

(2002, p. 2), “é uma nova metodologia de pesquisa qualitativa que se adapta às técnicas 

de pesquisa etnográfica para o estudo das culturas e das comunidades emergentes 

através da comunicação mediada por computador”. O autor acrescenta que essa 

metodologia tem sido desenvolvida com o objetivo de ajudar os pesquisadores a 

conhecer/entender o mundo e as relações sociais atuais. 

 

A chegada da Internet colocou um desafio significante para a 

compreensão dos métodos de pesquisa. Através das ciências sociais e 

humanidades as pessoas se encontraram querendo explorar as novas 

formações sociais que surgem quando as pessoas se comunicam ese 

organizam via email, websites, telefones móveis e o resto das cada vez 

mais mediadas formas de comunicação. Interações mediadas chegaram à 

dianteira como chave, na qual, as práticas sociais são definidas e 

experimentadas (HINE, 2005, p. 1). 

 

 
Segundo Christine Hine (2000), a etnografia, em sua forma básica, consiste em 

que o pesquisador submerja no mundo que estuda por um tempo determinado e leve em 

consideração as relações que se formam entre quem participa dos processos sociais 

deste recorte de mundo, com objetivo de dar sentido às pessoas, que ressesentido seja
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por suposição, quer seja pela maneira implícita em que as próprias pessoas dão sentido às 

suas vidas. 

A transposição dessa metodologia para o estudo de práticas comunicacionais 

mediadas por computador recebe o nome de Netnografia, ou etnografia virtual e sua 

adoção é validada no campo da comunicação pelo fato de que “muitos objetos de estudo 

localizam-se no ciber espaço” (MONTARDO; ROCHA, 2005, p. 1) e demandam 

instrumental apropriado para sua análise. Assim, observamos a Netnografia como um dos 

métodos qualitativos que amplia o leque epistemológico dos estudos em comunicação e 

cibercultura. 

Os frequentadores da Web, ou melhor, os “internautas”, são pessoas que expõem 

suas ideias, opiniões, influenciam e são influenciadas umas pelas outras em CMC 

(Comunicação Mediada pelo Computador). Segundo os estudiosos, tudo o que se expõe 

no ambiente online–e que é de uma riqueza imensurável para novas pesquisas–faz parte da 

construção que cada indivíduo faz de si mesmo e de suas representações virtuais. Hoje, o 

que encontramos na Web é o outro que se constitui a si mesmo, produzindo a sua verdade 

(MARTINS, 2011, p. 128). 

A Netnografia, então, desenvolve processo semelhante à etnografia, mas em 

espaço virtual. Essa metodologia mantém as premissas básicas da tradição etnográfica: 

manter postura inicial de estranhamento do pesquisador em relação ao objeto; 

considerar a subjetividade; considerar os dados resultantes como interpretações de 

segunda e terceira mão; e finalmente considerar o relato etnográfico como sendo de 

textualidades múltiplas (SÁ, 2002). 

Ressaltamos os critérios de confiabilidade frente à filtragem dos informantes 

dentro das comunidades virtuais para que se analisem as questões contextualizadas em 

seu objeto. Destacamos os critérios utilizados por Kozinets (1997) para a escolha de 

seus informantes e grupos estudados: (1) indivíduos familiarizados entre eles; (2) 

comunicações que sejam especificamente identificadas e não anônimas; (3) grupos com 

linguagens, símbolos, e normas específicas; e (4) comportamentos de manutenção do 

enquadramento dentro das fronteiras de dentro e fora do grupo (KOZINETS, 1997, p. 

9). Ainda segundo o autor, “a intenção da utilização desses quatro critérios garante que 

se está de fato estudando uma cultura ou uma comunidade, [...] e não simplesmente 

examinando uma reunião temporária” (KOZINETS, 1997). 
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Esses critérios de confiabilidade acima estabelecidos foram respeitados na nossa 

pesquisa: os grupos participantes se conheceram antes de começar a comunicação 

virtual, através de outras atividades realizadas; todos eles pertencem à mesma faixa 

etária e realidade profissional (estudantes de ensino Médio), fato que ajudou na 

identificação entre eles a partir de interesses compartilhados. Os grupos formados tanto 

na plataforma Moodle quanto no Facebook eram fechados e restritos aos estudantes e 

seus educadores, fato que garantiu a preservação da comunicação desenvolvida. 

 

2.2 O INTERCÂMBIO VIRTUAL 

 

 

A motivação para esta pesquisa surge de um projeto realizado em uma escola 

privada onde a pesquisadora leciona a disciplina de Espanhol como Língua Estrangeira 

com turmas de 1ª e 2ª série de Ensino Médio. Esse projeto é chamado Intercâmbio 

Virtual e nele foram coletados os dados da nossa pesquisa. 

Com o propósito de engajar os alunos na tarefa de alcançar os objetivos 

propostos no plano de ensino, através de dinâmicas motivadoras, o Intercâmbio Virtual 

entre alunos dessa escola de Natal com alunos e dois colégios de Córdoba, na 

Argentina, foi realizado no primeiro semestre de 2014, buscando um aumento da 

motivação dos alunos das aulas de espanhol e uma profundamento no contato cultural 

entre os estudantes dos dois países. 

De forma a proporcionar uma visão global do desenvolvimento do Intercâmbio 

Virtual, apresentamos o Quadro 2, onde explicitamos, de forma sucinta, as sessões 

desenvolvidas, a duração das mesmas, as línguas abordadas, os objetivos principais e os 

materiais utilizados. 

 

 

Quadro síntese de apresentação do projeto 

Línguas envolvidas; espanhol, português 

Duração: 3meses 
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Objetivosprincipais: 
 

 Valorizar a diversidade linguística e cultural 

 Facilitar a comunicação entre jovens de nações vizinhas (Brasil-Argentina) 

 Aprofundar o conhecimento da cultura e modo de vida dos jovens argentinos 

 Tomar consciência das representações que permeiam a percepção de 

outras culturas 

 Compreender textos orais e escritos na língua espanhola 

Materiais: 
 

 Questionário diagnóstico 

 Vídeos de apresentação 

 Cartas sobre costumes e gostos pessoais dos alunos 

 Vídeos sobre as cidades e os hábitos dos jovens 

 Interação na plataforma Moodle, no Facebook e Whatsapp 

 Questionário final 

Quadro 2 - Projeto de IntercâmbioVirtual 
Fonte: Adaptado do trabalho de Santos Neto (2012). 

 

 

Seguindo esses objetivos e buscando uma aproximação de culturais em um 

ambiente afetivo favorável, visando o aumento da motivação dos alunos em relação às 

aulas de língua espanhola e em prol da formação dos jovens como meta mais ampla, 

atuamos em quatro turmas de Ensino Médio de um colégio particular de Natal na 

geração de dados para esta pesquisa. 

A metodologia usada nesse projeto, como mostrado no quadro anterior, consistiu 

em propor diversas atividades para estimular a interação dos estudantes da Argentina e 

do Brasil, com o objetivo de conhecer a cultura, o modo de vida e as cidades dos grupos 

participantes. 

A primeira atividade desenvolvida foi um vídeo feito em grupo para se 

apresentar aos estudantes estrangeiros. Nele os estudantes falavam seus dados pessoais e 

colocavam as suas expectativas em torno ao projeto que estavam começando. Esses 

vídeos foram postados na plataforma Moodle, utilizada para o desenvolvimento dos 

trabalhos e a comunicação entre os jovens. 

A plataforma Moodle é um ambiente virtual utilizado na educação à distância 

onde são criadas comunidades de aprendizagem e o conhecimento desses membros é 
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compartilhado por todos eles. Os criadores da plataforma, no manual do professor 

(http://docs.moodle.org/26/en/Pedagogy), mencionam ter usado como referente para o 

desenvolvimento desse ambiente de aprendizagem cinco parâmetros que são, ao mesmo 

tempo, princípios da abordagem sócio construtivista: 

 All of us are potential teachers as well as learners - in atrue 

collaborative environment we areboth. 

 Welearnparticularlywellfromtheactofcreatingorexpressing 

something for others tosee. 

 We learn a lot by just observing the activity of ourpeers. 

 Byunderstandingthecontextsofothers,wecanteachinamore 

transformational way(constructivism) 

 A learning environment needs to be flexible and adaptable, sothat 

it can quickly respond to the needs of the participants withinit.8 

 

Nossas expectativas em relação ao uso da plataforma não foram alcançadas, pois 

os alunos acharam esse ambiente pouco dinâmico, de uso complicado e pouco 

motivador. Por esse motivo, ao perceber que o projeto poderia fracassar por esses 

motivos, transladamos os grupos para o Facebook, onde a comunicação se fez altamente 

fluida e o projeto voltou a caminhar como esperado. 

A segunda atividade desenvolvida pelos grupos foi a escrita decartas 

individuais9. O combinado nesse momento foi de redigir essas cartas manuscritas, 

digitalizá-las e postá-las na plataforma. Essas cartas foram lidas na sala e exploradas 

tanto os aspectos culturais quanto linguísticos. Vale ressaltar que nesse momento os 

estudantes já tinham ampliado a sua rede comunicativa e criado grupos de whatsapp 

onde as conversas ocorriam sem o controle dos professores, mas de maneira muito 

natural e entusiasta. 

A última atividade, solicitada no final do projeto, foi a confecção de um vídeo 

em grupos que mostrasse a cidade onde eles moram. Foi solicitado aos estudantes que o 

vídeo fosse diferente de tudo o que se pode encontrar na internet. Em sala foram 

propostos, pelos alunos com a ajuda do professor, temas como: finais de semana, à noite 

 
 

8- Todos nós somos potenciais educadores, além de aprendizes, em um verdadeiro ambiente colaborativo 

somos ambos. 

- Aprendemos melhor quando criamos ou expressamos algo para alguém. 

- Aprendemos muito simplesmente observando as atividades de nossos pares. 

- Ao entender o contexto dos outros podemos ensinar de uma maneira transformadora. 

- Um ambiente de aprendizagem precisa ser flexível e adaptável para responder rapidamente as necessidades 

dos que participam nele (tradução nossa). 
9 Essas cartas estão disponíveis nos Anexos. 

http://docs.moodle.org/26/en/Pedagogy)
http://docs.moodle.org/26/en/Pedagogy)
http://docs.moodle.org/26/en/Pedagogy)
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em Natal, o São João, a Copa do Mundo etc., que seriam trabalhados do ponto de vista 

dos jovens. Nesses vídeos foram compartilhados momentos do dia a dia dos nossos 

estudantes que mostravam como é o estilo de vida, os costumes e a maneira de os 

jovens de Natal e de Córdoba se divertirem. Esses vídeos foram postados nos grupos 

fechados do Facebook, assistidos em sala de aula e explorados cultural e 

linguisticamente. 

Havendo relatado a metodologia do Projeto de Intercâmbio Virtual Córdoba- 

Natal, no qual foram gerados os dados da nossa pesquisa, passaremos a pontuar sobre os 

instrumentos e os procedimentos de geração desses dados. 

 

2.3 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A seguir, apresentamos a contextualização da pesquisa. Relatamos as 

informações sobre a escola em que conduzimos a investigação e caracterizamos os 

participantes que compõem a amostra do estudo. 

 

2.3.1 A escola e os participantes 

 

 

Este estudo foi realizado no período compreendido entre os meses de abril e 

julho de 2014. Nossa pesquisa foi desenvolvida com alunos de uma escola privada 

tradicional de Natal, de nível socioeconômico médio-alto, nas aulas de Espanhol como 

Língua Estrangeira. 

As aulas dessa disciplina acontecem duas vezes por semana com 50 minutos de 

duração cada uma. Participaram do Projeto de Intercâmbio uma turma da 1ª série e três 

turmas da 2ª série de Ensino Médio. Esses grupos têm em media 45 participantes cada, 

entre 14 e 17 anos, dos quais uma parte deles foram nossos colaboradores neste trabalho 

de pesquisa, como mostra o quadro seguinte. 

 
 

Turma Quantidade de alunos Idade 

 
1ª série C (turno matutino) 

 
45 alunos 

 
Entre 14 e 16 anos 
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2ª série A (turno matutino) 48 alunos Entre 15 e 17 anos 

 
2ª série B (turno matutino) 

 
47 alunos 

 
Entre 15 e 17 anos 

 
2ª série C (turno matutino) 

 
49 alunos 

 
Entre 15 e 17 anos 

Quadro 3 – Participantes do Projeto de Intercâmbio Virtual (escola de Natal)10
 

 

 
O critério para a participação dessas turmas no Projeto de Intercâmbio respondeu 

a duas condicionantes: possibilitar a participação dos alunos que não tinham sido 

contemplados com o projeto de intercâmbio virtual no ano anterior e selecionará 

quantidade de turmas de acordo com o número de turmas dos colégios de Córdoba. 

As escolas de Córdoba participantes do projeto foram a Escola Alejandro Carbó, 

uma escola pública, localizada no centro da cidade, e o colégio Mark Twain, escola 

privada, bilíngue, de classe socioeconômica alta, que funciona em horário integral, 

também da cidade de Córdoba, na Argentina. 

Vale ressaltar que o fato de ter escolas de diferentes realidades (públicas e 

privadas) não afetou o trabalho de pesquisa porque os alunos participantes desta foram 

apenas da escola da cidade de Natal. 

Na disciplina de Português como Língua estrangeira, duas turmas de cada escola 

participaram do Projeto de Intercâmbio Virtual, como mostra o quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Turma Quantidade de alunos Idade 

 
6º ano (equivale a 3ª série 

de Ensino Médio) turno 

matutino. 

 
25 alunos 

 
Entre 16 e 18 anos 

   

 
 

 

10 Nesse quadro estão representados os participantes do Intercâmbio Virtual, que não corresponde aos 

participantes da pesquisa, já que os questionários que serviram de base para a coleta de dados não foram 

respondidos por todos. Um quadro com os participantes da pesquisa é mostrado mais adiante. 
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6º ano (equivale a 3ªsérie 

de Ensino Médio) turno 

vespertino. 

17 alunos Entre 16 e 18 anos 

 
4º ano (equivale a 1ª série 

de Ensino Médio) turno 

matutino. 

 

 

 

25 alunos 

 

 

 

Entre 15 e 16 anos 

 
5º ano (equivale a 2ªsérie 

de Ensino Médio)turno 

matutino. 

 
25alunos 

 
Entre 16 e 17anos 

Quadro 4 – Participantes do Projeto de Intercâmbio Virtual (escolas de Córdoba)11
 

 

 
2.4- INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Os instrumentos escolhidos para a geração de dados foram o questionário, a 

entrevista, a observação participante durante o desenvolvimento das tarefas e as 

interações ocorridas nos ambientes virtuais. O questionário foi escolhido por se tratar de 

um instrumento versátil, rápido e que pode ser aplicado sem pressão nenhuma ao 

participante e garante o anonimato da pessoa. O inquérito por questionário torna-se 

fundamental, na medida em que visa recolher informações sobre um determinado 

assunto e pode ser aproveitado tanto para adquirir fatos como medir concepções, 

atitudes e satisfações (MARQUES, 2010, p. 125). Esse instrumento foi baseado em dois 

documentos diferentes, o inquérito inicial e o final. Nossos questionários, tanto o inicial 

quanto o final, contêm perguntas abertas, destinadas a permitir respostas francas dos 

participantes. 

A entrevista, seguindo a definição de Gressler (2003), consiste em uma 

conversação envolvendo duas ou mais pessoas, orientada para um objetivo definido. No 

caso da presente pesquisa, a entrevista foi aplicada individualmente  com alguns 

 
 

11 As escolas de Córdoba fazem parte do Intercâmbio Virtual, mas não participaram deste trabalho de 

pesquisa. 
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participantes que responderam os questionários, com o intuito de esclarecer algumas 

opiniões expressadas e aprofundar alguns aspectos de interesse para a pesquisa. 

 

2.4.1 Questionários inicial efinal 

 

 

Antes de começar o Intercâmbio virtual, em abril de 2014, e depois de ter 

explanado aos estudantes os objetivos e procedimentos do mesmo, foi aplicado um 

questionário inicial para conhecer as expectativas que eles possuíam a respeito do 

trabalho que seria desenvolvido, as representações e crenças em relação à cultura 

argentina e especificamente sobre a cidade de Córdoba, além de outras questões 

relevantes à pesquisa. 

Foi disponibilizado um questionário a todos os estudantes de todas as turmas 

participantes do projeto, porém foi deixada a liberdade de resposta e foi sugerido que 

respondessem ao mesmo em casa depois de refletir sobre as questões apresentadas. 

Foram recebidos e analisados 18 questionários. 

No final do Intercâmbio Virtual, em julho de 2014, foi aplicado um novo 

questionário para conhecer a opinião dos alunos sobre a experiência e aspectos 

decorrentes da vivência do projeto. Com esse questionário procuramos interpretar as 

mudanças ocorridas no pensamento dos jovens participantes relacionadas àsquestões 

iniciais, depois de terem experimentado o contato com a língua e a cultura da Argentina. 

Novamente foi sugerido o procedimento de reflexão antes de respondere também foi 

deixado claro que não era obrigatória a resposta ao mesmo. A quantidade de 

questionários recebidos foi de 18, cujos dados foram analisados e comparados com os 

do primeiro questionário. Dentre os questionários analisados, temos: Questionário1 

respondido por 2 alunos da 1ª série e 16 alunos da 2ª série; Questionário 2 respondido 

por 3 alunos da 1ª série e 15 alunos da 2ªsérie, estando representadas neles alunos de 

todas as turmas participantes. 
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Q1 

Q2 

 
Gráfico 1- Quantidade de questionários iniciais e finais recolhidos por turma. 
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Os critérios acima citados em relação à aplicação dos questionários foram 

decididos com base em um pré-teste levado a cabo no ano anterior, durante a primeira 

experiência de Intercâmbio Virtual entre escolas de diferentes países. Na ocasião foi 

aplicado um questionário somente ao final do projeto e os alunos tinham que respondê- 

lo na sala de aula. O resultado mostrou algumas mudanças que deveriam ser feitas no 

tipo de pergunta, de acordo com os objetivos da pesquisa que nos interessa, assim como 

a conveniência de não obrigá-los a responder na sala, visto que as respostas se 

mostraram muito parecidas entre elas e em vários casos, bastante carentes de reflexão e 

seriedade. 

Para esclarecer alguns conceitos expostos pelos estudantes nas respostas e na 

busca do aprofundamento de alguns aspectos relevantes à pesquisa, foram feitas 

entrevistas individuais gravadas em áudio. Os entrevistados escolhidos foram aqueles 

que responderam os dois questionários. 

Os objetivos da entrevista individual foram: 

- confrontar os inquiridos com os resultados do questionário; 

- complementar dados do questionário; 

- explicitar/partilhar representações pessoais sobre o projeto; 

 

 
2.4.2 Observações de aulas e notas de campo 

 

 

Outro instrumento de coleta de dados utilizado foi a observação das aulas, mais 

especificamente durante os trabalhos que envolviam o Intercâmbio Virtual e as 

correspondentes anotações das observações. A técnica de observação que privilegiamos 

foi a observação participante, uma vez que,“é aquela em que o próprio investigador 

procede diretamente à recolha das informações, sem se dirigir aos sujeitos  interessados. 

[...] Os sujeitos observados não intervêm na produção da informação procurada” 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 1992, p. 165). 

Contudo, a observação contém limitações e pode originar alguns problemas, 

como dificuldades relativas ao nível do registo das observações, uma vez que, neste 

caso a pesquisadora está simultaneamente investigando e implementando as 

atividades, não sendo possível tomar notas no próprio momento. 

Serviram como base de dados para esta pesquisa, ao mesmo tempo, as cartas 

escritas pelos alunos no início do projeto, e as interações feitas na plataforma 

Moodlee especialmente no Facebook. 

Em se tratando de uma pesquisa qualitativa, todo comentário e atitude 

observada nos alunos foram de extrema importância para o desenvolvimento desta 
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investigação. 

Tendo apresentado os instrumentos de coleta de dados utilizados neste 

estudo, procedemos à explicitação das categorias de análise de dados, para 

posteriormente analisarmos os dados, dando resposta às questões de investigação 

que nortearam esta pesquisa. Assim, para a análise dos dados recolhidos, optamos 

por três grandes categorias: Representações culturais, Identidade e Motivação. Para 

cada uma dessas categorias apresentadas, definimos os aspectos envolvidos nelas, 

como podemos ver no quadro seguinte. 
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Categoria Descrição Instrumentos de 

recolhas de dados 

 

 

 

1-Motivação 

 

 Expectativas e resultados da 

aplicação de um projeto didático 

diferente 

 
 Interesse na participação 

Questionário Diagnóstico 

Inicial (Anexo B) 

 

Questionário Final 

(Anexo C) 

Depoimentos nas redes 

sociais 

 

Entrevista gravada 

(AnexoF) 

 

2-Representações 

culturais 

 
 O que sabem dos argentinos 

 

 O que se diz no Brasil sobre os 

argentinos 

Questionário Diagnóstico 

Inicial (Anexo B) 

 

Questionário Final 
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 O que conhecem da cidade de 

Córdoba 

(Anexo C) 

Depoimentos nas redes 

sociais 

 

Entrevista gravada 

(Anexo F) 

 

 

 

3-Identidade 

 
 Comparação entre a cultura 

brasileira e a argentina 

 
 Reflexão sobre diferenças e 

semelhanças 

 
 A percepção do “eu” e do 

“outro” 

Questionário Diagnóstico 

Inicial (Anexo B) 

 

Questionário Final 

(Anexo C) 

 

Depoimentos  nas redes 

sociais 

 

 

 

Entrevista gravada 

(Anexo F) 

Quadro 5 - Categorização da análise dosdados 
Fonte: Adaptado do trabalho de Santos Neto (2012). 

 

 
 

2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os procedimentos iniciais para a análise dos dados consistem na transcrição dos 

dados gerados nas entrevistas, na seleção, comparação e análise daqueles dados gerados 

nos questionários e na observação dos alunos no desenvolvimento das atividades enos 

depoimentos postados nos canais de comunicação virtual durante o Intercâmbio Virtual. 

Esta análise tem como o objetivo fazer o cruzamento entre as finalidades e os enfoques 

valorizados pelo questionário antes e depois da experiência de intercâmbio. A análise 

foi feita segundo os pressupostos teóricos da pesquisa que terá como ponto de partida as 

teorias de motivação de Gardner, Dornyei, interculturalidade com Almeida Filho, 

Kumaravadivelu e identidade com Rajagopalan, entre outros autores. 
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As opiniões gerais sobre as tarefas foram organizadas, primeiramente, em uma 

nuvem de palavras (Wordle12), que indica quais palavras mais representativas e 

significativas apareceram com mais frequência nas respostas dos aprendizes usando 

letras de maior tamanho. Foram feitas duas nuvens de palavras, uma para cada 

questionário, com base nas palavras mais usadas, calculadas através do 

easycalculation13. O resultado desse procedimento está disponível no próximo capítulo. 

Durante todo o percurso investigativo, os princípios éticos de Bogdan e Biklen 

(1994), no que se referem ao respeito pelos sujeitos, explicitação dos objetivos da 

pesquisa, o anonimato das respostas, assim como a fidedignidade e a autenticidade da 

informação, foram norteadores deste estudo. Apesar de todos os cuidados tidos aolongo 

da investigação, não podemos deixar de salientar a fragilidade inerente a um processo 

investigativo dessa natureza, dada a complexidade da realidade social estudada pela 

multiplicidade de variáveis que a afetam. 

Ao longo do estudo as questões ético-morais foram especialmente consideradas, 

tentando assegurar algumas normas de conduta privilegiadas pela investigação 

qualitativa, ou seja: 

 
- Os sujeitos aderem voluntariamente aos projetos de investigação, 

cientes da natureza do estudo […]; 

- os sujeitos não são expostos a riscos superiores aos ganhosque possam 

advir (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 75). 

 

Em se tratando de uma investigação levada a cabo em um contexto escolar 

natural, nos permitiu estudar fatos reais que acontecem em determinado contexto. Esse 

estudo se configura como de natureza interpretativa, onde se utilizam métodos 

qualitativos como a entrevista e a análise de instrumentos (análise de conteúdo). 

As limitações de um estudo dessa natureza resultam essencialmente do número 

limitado de sujeitos, não permitindo quaisquer generalizações, uma vez que se reporta a 

um grupo restrito de alunos de espanhol como língua estrangeira, pertencentes a turmas 

diferentes de uma mesma escola que vivenciam uma mesma realidade social e 

institucional.  Essas limitações, no caso de pesquisas dessa índole, também estão 

 

 
 

 

12 Disponível para criação das nuvens de palavras em: <http://www.wordle.net/create>. 
13 Ferramenta online para contar tanto a totalidade de palavras em um documento quanto as palavras 

repetidas. Disponível em: <http://easycalculation.com/word-count.php>. 

http://www.wordle.net/create
http://easycalculation.com/word-count.php
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relacionadas à tentativa de medir aspectos objetivamente imensuráveis,como percepções 

e atitudes que são influenciados por inúmeras variáveis. 

Damos continuidade com o capítulo de Resultados e Discussão da análise dos 

dados, respondendo as nossas questões de pesquisa. 
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CAPÍTULOIII 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados e as respectivas discussões a partir da 

análise dos dados coletados. Apresentamos de maneira geral as expectativas dos 

estudantes, antes de começar o Projeto de Intercâmbio Virtual Córdoba-Natal e 

dissertamos a respeito da nossa primeira questão de pesquisa: 

Como aplicar atividades diferenciadas e de maneira multimodal (vídeos, cartas, 

encontros onlin e etc.) nas aulas de língua estrangeira em escolas regulares com uma 

abordagem de IC? 

A partir dos depoimentos obtidos dos estudantes, aprofundaremos sobre um 

questionamento que nos orientam na pesquisa: É possível perceber um incremento na 

motivação da aprendizagem de uma língua estrangeira, trabalhandosituações de língua 

autêntica e nas bases de uma aprendizagem significativa? 

Para discutir a questão anterior e a última: De que maneira, nas aulas de língua 

estrangeira na escola regular, podemos fornecer caminhos para o desenvolvimento do 

pensamento crítico dos jovens a fim de fortalecer valores e mudar representações 

culturais e estereótipos? Nos valemos da comparação dos dados qualitativos que os 

questionários iniciais e finais nos fornecem, além dos registros das observações e os 

depoimentos nos suportes virtuais utilizados durante o projeto. 

Usamos algumas abreviações ao longo do capítulo, as quais descrevemos a 

seguir: 

 

 

QI questionário inicial. 

 
QF questionário final. 

 
P seguido de um número identifica as perguntas de cada questionário. 

 
R seguido de um número identifica o tipo de resposta dos alunos. 

 
A refere-se aos alunos e alunas participantes. Geralmente, é seguida por um número 

para indicar à qual participante nos referimos nas notas. 
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3.1 O DESAFIO DE INOVAR 

 

 

ASOCN (2006) nos orientam no sentido de proporcionar ao aluno de LE na 

escola regular a capacidade de se comunicar na outra língua. Nesse caso, com 

comunicar queremos dizer compreender e transmitir os pensamentos e ideias a respeito 

do mundo que nos rodeia. Pensamos como Godoi (2001, p. 324), q u e  o objetivo 

principal, bem como a atividade dominante no ensino de LE, gira em torno do ato 

decomunicar-se. 

Entretanto, ao pensarmos no cotidiano da sala de aula, não podemos deixar de 

nos referir aos entraves enfrentados pelos professores para alcançar esse objetivo. 

Moraes (2010) recolhe depoimentos de professores de espanhol que apontam as 

seguintes dificuldades em sua prática docente: 

 

 posição de menor prestígio frente a outras disciplinas, pelo valor que lhe 

é configurado dentro do imaginário escolar. 

 Conquistar a atenção dos alunos não configura uma tarefa fácil na 

aprendizagem de idiomas, especialmente no que diz respeito ao espanhol, 

pois desde sua incorporação no currículo, essa disciplina carrega em si 

muitas marcas de descrédito. 

 As problemáticas também englobam o número de alunos por sala de aula. 

Os professores são unânimes em discordar da quantidade de alunos com 

que trabalham. Esse fato contribui para que os professores descartem o 

uso de uma abordagem comunicativa em sala de aula. 

 A primazia da organização, do conteudismo, da pressão pelo cronograma 

em detrimento da aprendizagem, não permitem que o professor utilize 

estratégias variadas para o ensino de língua. 

Isso leva a um tipo de trabalho com a língua, como assevera Moita Lopes (1996, 

p. 132-133): 

 
[...] é irreal advogar-se o foco nas chamadas quatro habilidades 

linguísticas, tendo em vista as condições existentes no meio de 

aprendizagem: carga horária reduzida (duas aulas semanais de 50 

minutos); um grande número de alunos por turma (média de 
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40 alunos por turma); domínio reduzido das habilidades orais por parte 

da maioria dos professores; ausência de material instrucional extra além 

do livro e do giz. Nessas condições, o foco nas habilidades de leitura 

também parece ser mais facilmente alcançável tendo em vista os seus 

objetivos limitados. [...] Um ensino voltado para o desenvolvimento das 

quatro habilidades linguísticas é irrealizável no contexto da escola 

pública brasileira. 

 

Foi a partir das problemáticas do cotidiano do professor, e procurando 

alternativas que contribuam para o desenvolvimento de uma competência comunicativa 

que surgiu nossa primeira pergunta de pesquisa: “Como aplicar atividades 

diferenciadas e de maneira multimodal (vídeos, cartas, encontros online etc.) nas aulas 

de língua estrangeira em escolas regulares com uma abordagem de IC?”. Com vistas a 

respondê-la, vamos apresentar de que forma as atividades multimodais foram 

implementadas. 

Vale lembrar que a linguagem multimodal integra som, imagem, texto e 

animação, e apresenta muitas vantagens ao contexto educativo, já que colabora como 

processo de ensino e aprendizagem desde que utilizadas adequadamente. Para Castro 

(2001), a tecnologia não é uma atividade educacional; mas uma ferramenta, um meio 

para determinado fim. As tecnologias podem ser eficientes caso sejam deliberadamente 

projetadas e implementadas para aprimorar o engajamento dos estudantes no 

aprendizado e na colaboração. 

Assim, o intuito do Intercâmbio Virtual Córdoba-Natal foi usar tarefas diferentes 

que envolvessem suportes variados, com o objetivo de fornecer uma experiência 

diferenciada aos estudantes, que contribuísse com o aprendizado da língua e, ao mesmo 

tempo, como crescimento pessoal dos jovens. Além do dito, usando uma didática de 

línguas não convencional (Intercompreensão em Línguas Românicas), procurou-se 

captar o interesse dos alunos em um ambiente afetivamente favorável. 

O primeiro passo para a consecução do projeto foi a confecção, por parte dos 

professores, de um cronograma que atendesse as necessidades dos colégios dos dois 

países levando em conta os calendários escolares e cumprindo, ao mesmo tempo, como 

estudo do conteúdo exigido pelocurrículo. 

Essa tarefa demandou amplas negociações e articulações entre os docentes 

envolvidos. Foi decidido que todas as interações seriam feitas em língua materna, de 
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maneira a produzir textos autênticos que serviriam para desenvolver a compreensão 

auditiva e de leitura dos estudantes de espanhol e português como língua estrangeira. 

Foram criadas salas de aula na plataforma Moodle, em cada sala foi alocada uma 

turma de cada país. 

Finalmente, o cronograma foi configurado como segue: 
 

 
Semana1 14-19 deabril Formação dos grupos na plataforma Moodlee 

cadastramento. 

Semana2 21-25 deabril Minivídeos de apresentação para postar na 

plataforma. 

Semana3 28 de abril a 2de 

maio 

Assistir ao vídeo e anotar os dados sobre os 

companheiros (as) que se apresentam. Postar 

perguntas no fórum para conhecer melhor os 

colegas autores (as) do vídeo. 

Semana4 5-9 demaio Escrita de cartas para postar na plataforma 

Semana5 12-16 demaio Leitura das cartas nas salas de aula e trabalho 

de interpretação 

Semana6 19-23 demaio Leitura das cartas nas salas de aula e trabalho 

de interpretação 

Semana7 26- 30 demaio Produção de vídeos sobre a diversão dos 

jovens nas respectivas cidades. Interação na 

plataforma 

Semana8 2- 6 dejunho Produção de vídeos sobre a diversão dos 

jovens nas respectivas cidades. Interação na 

plataforma 

Semana9 9-13 dejunho Apresentação de vídeos na plataforma. 

 

 

 

Esse cronograma serviu como orientador para o desenvolvimento do 

Intercâmbio Virtual. Entretanto, devido aos calendários dos colégios envolvidos várias 

atividades sofreram mudança de data. 

Uma das preocupações dos professores em relação à prática pedagógica reside 

no pouco tempo de aula destinado às línguas estrangeiras na grade curricular das escolas 
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e à necessidade de cumprir com o conteúdo programático. No caso da escola de Natal, 

onde o espanhol é ministrado em duas aulas semanais de 50 minutos cada uma, o 

Intercâmbio Virtual foi desenvolvido em uma das aulas semanais durante os meses de 

abril a junho. A outra aula foi destinada a ministrar o conteúdo programático da 

disciplina. 

Então, voltando às problemáticas mencionadas no começo deste capítulo e 

respondendo à primeira pergunta de pesquisa, podemos concluir que: 

 

 Foi possível proporcionar ao nosso aluno de espanhol a oportunidade de 

interagir com jovens hispanófonos e construir um canal de comunicação 

real e de valorização da língua-cultura espanhola. 

 A experiência de conversar com jovens de outros países, compartilhar 

experiências e cultura, funcionou como elemento motivador e o interesse 

pelas aulas de espanhol aumentou consideravelmente. Esse fato facilitou 

o trabalho do professor inclusive nas aulas nas quais era estudado o 

conteúdo programático já que os estudantes conseguiram enxergar a 

possibilidade de uso da língua estudada. 

 O grande número de alunos por sala foi, sem dúvida, um problema que 

pode ter contribuído para que alguns alunos não se envolvessem tanto. 

Porém, esse fato não pareceu desencorajar a maioria dos estudantes das 

turmas nem o professor. 

 

Com um planejamento minucioso, foi alcançado o objetivo de dar conta do 

conteúdo exigido pela escola e ao mesmo tempo trabalhar com um projeto diferente que 

incluiu o uso de estratégias e suportes textuais variados, proporcionando aos estudantes 

uma experiência nova de uso da língua-alvo. 

 

3.2 PROPOSTA INOVADORA E EXPECTATIVAS DOS APRENDIZES 

 

Antes de passarmos à discussão da segunda pergunta da pesquisa, sobre a 

motivação dos alunos, pensamos ser importante apresentar a sua opinião em relação às 

expectativas quanto o Intercâmbio Virtual que iriam experimentar. 

Para conhecer o que esperavam do Intercâmbio Virtual que levariam a cabo, foi 

aplicado um questionário inicial (QI), cujas três primeiras perguntas foram: P1-Você já 
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participou de algum tipo de intercâmbio com jovens de outro país e que falam outra 

língua? P2- Quais são suas expectativas em relação ao Intercâmbio Virtual Natal- 

Córdoba? P3- Você acha que esse projeto ajudará de alguma maneira na aprendizagem de 

espanhol e no seu crescimento pessoal? 

Para a primeira pergunta, que procurava saber se já tinham participado de algum 

intercâmbio, a totalidade das respostas foi negativa. Alguns alunos expressaram ter 

viajado ao exterior por um curto período, mas nenhum dos entrevistados disse ter 

experimentado um tempo maior fora do país. 

Os dados qualitativos derivados das P2 e P3 foram reunidos e as palavras mais 

significativas citadas pelos participantes geraram o Wordle, uma nuvem de palavras que 

serve como panorama das expectativas dos aprendizes sobre os aspectos relatados 

anteriormente, como mostra a Figura a seguir. 

 

 

Figura 3: Wordle com as expectativas gerais dos aprendizes em relação ao Projeto de Intercâmbio 

Virtual. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Podemos observar na figura acima que o pensamento dos estudantes girou em 

torno de aspectos que têm a ver com conhecer pessoas e cultura, aprender a língua 

espanhola, adquirir conhecimentos que levem ao crescimento pessoal. 
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A partir das respostas dos alunos, percebemos que a expectativa em relação ao 

Intercâmbio (P2) estava muito alta e que houve um incremento no interesse pela 

aprendizagem da língua espanhola e sua cultura. O entusiasmo diante de uma atividade 

que prometia ser diferente e dinâmica era enorme, conforme podemos constatar nos 

depoimentos a seguir:14
 

 
 

P2:Quais são suas expectativas em relação ao projeto de IntercâmbioVirtual 

Natal-Córdoba?15
 

A3: Espero conhece-los melhor, que seja criado um vinculo entre nós e que 

aprofundássemos nossos conhecimentos sobre o espanhol, sobre Córdoba e etc. Espero 

um dia conhecer alguns pessoalmente e conhecer melhor seu cotidiano. 

A4: Espero ter mais facilidade para compreender o espanhol, entender melhor a cultura 

deles e fazer muitos outros amigos. 

A6: Que seja muito legal mesmo. Por meio de conversações e chamadas de vídeos, 

possamos conversar em espanhol e até mesmo eles em português conosco. E, 

quem sabe... um dia conhecer tudo pessoalmente!! 

A9:Estou muito animada e espero que essa experiência permita com que eu melhore 

meu espanhol e possa aprender coisas que não são dadas em  livros didáticos, bem 

como fazer novos amigos, conhecer uma nova cultura e trocar experiências. Aprender e 

ao mesmo tempo ensinar, de forma lúdica e prazerosa. 

A13: Espero me aprofundar mais a língua espanhola, construir mais laços de amizades, 

conhecer novas culturas, novas maneiras de pensar e agir. 

A17:As minhas expectativas são as melhores possíveis, espero que dê muito certo, e 

que a partir desse projeto eu faça muitos amigos. 

QUADRO 06- Depoimentos relacionados à P2 do QI 

 

 
No que se refere a P3 do QI, que questiona sobre a contribuiçãolinguística e 

extralinguística que o projeto poderia fornecer, todos os participantes expressaram ter 

expectativas positivas no que respeita a língua espanhola e ao conhecimento de uma 

 
 

14 A escolha dos depoimentos dos alunos mostrados neste capítulo não obedece a nenhum critério 

preestabelecido. Foramescolhidosaquelesquemelhorexemplificamaopiniãodamaioriadasvozesemrelação a cada 

pergunta e reproduzidos textualmente. As respostas de todos os alunos estão disponíveis no Anexo D. 
15 Os textos dos participantes foram transcritos literalmente, não sendo feitas alterações de ortografia, 

pontuaçãoetc. 
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cultura diferente a partir das atividades que desenvolveriam. Vejamos, a seguir,algumas 

respostas que exemplificam o mencionado. 

 
 

P3:Você acha que esse projeto ajudará de alguma maneira na aprendizagem de 

espanhol e no seu crescimento pessoal? 

A1: Claro! Em poucos dias já aprendi muitas coisas em espanhol, sem contar que em 

relação ao meu crescimento pessoal, o projeto acaba nos ensinando, de certa forma, 

como lidar com pessoas diferentes, costumes e criações diferentes, e isso 

futuramente irá contar muito. 

A2: Com certeza, já que vamos conversar com pessoas que falam espanhol e vamos 

ter contato com outras cultura e outro modo de vida 

A4: Com certeza sim. Após um tempo praticando, o entendimento se torna muito mais 

fácil e a experiência de interagir e tentar conhecer pessoas que vivem realidades um 

tanto diferentes da minha fará com que eu amplie meus horizontes. 

A6: Sim! Conversação é absurdamente útil para viajar e eu pretendo, sim, um dia fazer 

um intercâmbio que não seja virtual. Por enquanto, não tenho condições para isso, 

então estou me empenhando para esse trabalho. Creio que irá me ajudar a falar fluente. 

A7: Na questão do Espanhol, eu espero aprender não só o que se vê na gramática, mas 

sim o uso coloquial ele tanto quanto suas gírias e expressões específicas. Naquestão do 

crescimento pessoal, por que é uma nova experiência, nunca antes vivida, que pode me 

trazer novos pensamentos, concepções e ideias para construção pessoal. 

A10: O contato com nativos faz o nível de conhecimento de uma língua aumentar 

muito, o que não será o contrário durante o intercambio, a mesma coisa com meu 

crescimento pessoal tento contato com pessoas de culturas diferentes. 

A16: Sim, pois iremos praticar o que só vemos na teoria, com pessoas que falam 

fluentemente espanhol. Além disso, também vamos conhecer uma cultura nova, 

interagir com pessoas que tem costumes diferentes dos nossos. 

QUADRO 07- Depoimentos relacionados à P3 do QI 
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Percebe-se, então um grande aumento no interesse pela interação na língua-alvo, 

assim como a esperança de conhecer outros estilos de vida, provocados por uma 

atividade que envolve interação com nativos e troca de informações autênticas com 

ajuda da tecnologia. Os estudantes estavam cientes que os benefícios do Intercâmbio 

Virtual viriam não somente pelo aprofundamento da língua espanhola, mas que ele 

poderia enriquecer muito no que tem a ver com a sua formação humana. 

Vendo as expectativas que os estudantes expressaram, nos perguntamos: esse 

interessese transformou em motivação e continuo ao longo do projeto? Será que nossos 

alunos valorizaram essa atividade enquanto fornecedora de uma aprendizagem 

significativa e válida para a formação deles como indivíduos? A seguir, analisaremos os 

dados que tentarão dar resposta a essas questões. 

 

3.3 MOTIVAÇÃO 
 

A segunda questão da nossa pesquisa procura saber: É possível percebe rum 

incremento na motivação da aprendizagem de uma língua estrangeira, trabalhando 

situações de língua autêntica e nas bases de uma aprendizagem significativa? 

Observamos na seção anterior, de análise das expectativas dos aprendizes, que 

esses se mostraram muito interessados em desenvolver o Intercâmbio Virtual. Nessa 

fase pré-acional, podemos perceber as atitudes dos estudantes em relação à língua 

estrangeira e à cultura que iriam conhecer, e também foram expostas as expectativas em 

relação a sua aprendizagem, como aponta Dornyei, 2000.16
 

Seguindo esse modelo motivacional, a partir das respostas de algumas das 

questões do questionário final (QF), procuramos conhecer os resultados na fase acional 

que acontece durante a execução do projeto e onde podemos observar a qualidade da 

experiência de aprendizagem e sua significância, o conhecimento adquirido, assim 

como a autorregulação e a autonomia na participação dos alunos durante as atividades. 

As questões aplicadas aos alunos para conhecer esses resultados foram: P1-Em 

termos gerais, como foi a experiência vivida no Intercâmbio Virtual com os estudantes 

de Córdoba? P2-Você se sentiu mais motivado a aprender espanhol participando do 

projeto? Por quê? P3-Que diferença você encontra entre aprender uma língua através de 

um projeto como esse em oposição às aulas tradicionais? 

 
 

16 O quadro com o Modelo de Motivação situacional encontra-se na seção Motivação, da Fundamentação 

Teórica. 
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Para a P1 apenas um participante (A17) disse não ter achado a experiência muito 

boa devido a pouca participação de alguns jovens nas interações da internet. A ampla 

maioria dos participantes qualificou a experiência como muito positiva. Ao responder a 

P2, dois participantes (A11 e A17) disseram não ter se sentido mais motivados a 

aprender espanhol com as atividades propostas. Um deles (A11) alegou se sentir mais 

interessado pelo inglês do que pelo espanhol e o outro (A17) expressou que não houve 

nada que o motivasse, pois quase não teve contato com os argentinos. Nas respostas a 

P3 a totalidade dos questionados disseram que a aprendizagem através de projetos e 

atividades diferentes se torna mais dinâmica, interessante, interativa, além de mostrar o 

lado prático da língua. 

A seguir, apresentamos o Quadro 09, com as ideias mais significativas que 

remetem às três perguntas analisadas e que têm a ver com a motivação mostrada pelos 

estudantes durante o projeto. Nele, os depoimentos marcados com o símbolo + indicam 

aqueles alunos que consideraram o projeto motivador e as palavras que contêm o 

símbolo – mostram aqueles que não encontraram mais motivação nas atividades 

propostas durante o Intercâmbio Virtual. 
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P1 P2 P3 

 
Dinâmica+ 

Interativa+ 

Diferente+ 

Experiência ótima+ 

Muito interessante+ 

Muito bacana+ 

Experiência única+ 

Experiência nova+ 

Muito positivo+ 

 
Aprendizado diferente+ 

Me motivou+ 

Me entusiasmei+ 

Fiquei curioso+ 

Necessidade de comunicar+ 

Interatividade+ 

Dinamismo+ 

Não se aprende só com livros+ 

Pretendo fazer um curso+ 

Mei ncentivou+ 

Uso da língua fora da sala de 

aula+ 

Foi divertido+ 

 
É bem mais dinâmico+ 

Aprendemos mais praticando+ 

Mais interessante e diferente+ 

A pessoa se concentra mais+ 

Ajuda a abrir os olhos ao 

mundo+ 

Aulas mais atrativas+ 

Colocar em prática a teoria+ 

Percebemos que sabemos 

muito mais do que 

achávamos+ 

Ampliamos o vocabulário+ 

Aprendemos sem perceber+ 

Aprendi expressões e gírias+  

Os alunos se envolvem mais+ 

Aprendizado mais efetivo+ 

Muito mais motivante+ 

Mais descontraído+ 

 

 
 

Poucoprodutiva_ 

Esperavamelhor_ 

 

 
 

Não muito_ 

Nada que me fizesse motivar_ 

Quadro 8 – Palavras e expressões mais significativas para cada tipo de pergunta relacionada à 

Motivação. 

 

As palavras entusiasmante, divertido, incentivador, entre outras, mostram que 

através de um modelo diferenciado de atividade que envolva uma didática e 

metodologia fora do tradicional, os alunos podem aumentar seu interesse pela língua 

que estava sendo alvo de aprendizagem e manter essa motivação ao longo de todas as 

tarefas propostas. 

Esse entusiasmo se revelou nas várias atividades levadas a cabo ao longo do 

intercâmbio, e especialmente, nos valiosos vídeos produzidos pelos estudantes ao final 

da experiência para mostrar aos jovens da Argentina como e onde eles se divertem e 

convivem com os amigos na cidade de Natal. Os trabalhos finais foram feitos de forma 

autônoma e, ao saber que teriam um destinatário diferente do professor, foram 

realizados com maior cuidado, o que aumentou a significância da tarefa, ao final 

estavam mostrando a sua cidade aos estrangeiros. 
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Todavia, observamos que alguns alunos não se sentiram motivados e não 

acharam a experiência positiva. Perguntamos em entrevista individual o motivo de não 

terem gostado do projeto. Um dos alunos (A17) expressou não ter se sentido confortável 

com a troca de opiniões em relaçãoao desempenho futebolístico do Brasil na Copa do 

Mundo e disse ter achado que os comentários dos jovens argentinos não foram 

adequados ao que se esperava do projeto. O outro (A11) transferiu a responsabilidade 

para ele mesmo e afirmou que não gosta da língua espanhola, prefere o inglês e que por 

esse motivo não participou ativamente nas interações. 

Para oferecer uma visualização maior em relação às expectativas prévias e ao 

pensamento dos participantes depois de realizado o Intercâmbio Virtual, desenhamos 

um quadro com as opiniões do A4, A6, A8, A9, A10, A11, A14, A16 e A 17. Esses 

estudantes responderam ambos os questionários e através de suas respostas podemos 

observar o quanto o Intercâmbio Virtual preencheu ou não as suas expectativas. 

 
 

QIP2 
 

Quais são suas 

expectativas em 

relação ao projeto de 

intercâmbio virtual 

Natal-Córdoba? 

QIP3 
 

Você acha que esse 

projeto ajudará de 

alguma maneira na 

aprendizagem de 

espanhol e no seu 

crescimento 

pessoal? Como? 

 QF P1 
 

Em termos gerais, 

como foi a 

experiência vivida no 

projeto de 

Intercambio Virtual 

com os estudantes de 

Córdoba? 

QF P2 
 

Você se sentiu mais 

motivado a aprender 

espanhol participando 

do projeto? Por quê? 

A4-Espero ter mais 

facilidade para 

compreender o 

espanhol, entender 

melhor a cultura 

deles e fazer muitos 

outros amigos. 

Com certeza sim. 

Após um tempo 

praticando, o 

entendimentose 

torna muito mais 

fácil e a experiência 

de interagir e tentar 

conhecer pessoas 

quevivem 

realidades um tanto 

diferentes da minha 

fará com que eu 

amplie meus 

 Acho que por 

desinteresse de um 

grande número de 

pessoas, a 

experiência não foi 

tão produtiva quando 

deveria. Mas para 

quem se empolgou, 

assim como eu,foi 

ótimo!Inclusive 

vimos nossa própria 

cultura com outros 

olhos. 

Sim, pois ficou bem 

claro que nãose 

aprende somente com 

livros e cadernos. O 

intercâmbio foia 

prova concreta. 
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 horizontes.    

A6- Que seja muito 

legal mesmo. Por 

meio de conversações 

e chamadasde vídeos, 

possamos conversar 

em espanhol e até 

mesmo eles em 

português conosco. 

E, quem sabe...um 

dia conhecer tudo 

pessoalmente!! 

Sim! Conversaçãoé 

absurdamente útil 

para viajar e eu 

pretendo, sim,um 

dia fazer um 

intercâmbio que 

não seja virtual.Por 

enquanto, não tenho 

condições para isso, 

então estou me 

empenhando para 

esse trabalho.Creio 

que irá me ajudar a 

falarf luente. 

 Foi muito bacana 

conhecer com um 

pouco mais de 

intimidade a cultura, 

dia a dia das pessoas 

que são da mesma 

idade que eu, só que 

vivem em um outro 

país, com uma outra 

língua. 

Sim. Porque a 

interatividade faz 

com que o 

dinamismo da língua 

esteja mais aparente. 

O vocabulário 

importa demais! 

A8- Espero que seja 

uma experiência se 

comunicar com 

outras pessoas de um 

país diferente, espero 

aprender e conhecer 

bastante. 

Sim, pois a 

comunicação é 

essencial, então a 

partir do momento 

em que me 

comunico com as 

pessoas de lá eu 

posso aprender 

mais sobre a língua 

espanhola. 

 Foi bom, 

conhecemosmuito 

sobre como eles 

vivem por lá. 

Sim, porque queria 

entender melhor o 

que eles falavam. 

A9- Estou muito 

animada e espero que 

essa experiência 

permita com que eu 

melhore meu 

espanhol e possa 

aprender coisasque 

não são dadas em 

livros didáticos, bem 

como fazer novos 

amigos,conhecer uma 

nova cultura e trocar 

experiências. 

Aprender e ao 

mesmo tempo 

ensinar,de forma 

lúdica e prazerosa. 

Sim, poderei 

conhecer 

expressões 

populares 

espanholas, 

aprender maisda 

gramática com a 

prática, conviver 

com uma cultura 

diferente, aumentar 

meu circulo de 

amizades, rever pré- 

julgamentos, 

adquirir mais 

respeito sobre 

outros locais e 

várias outras coisas. 

 Eu gostei muito da 

experiência de poder 

conhecer outras 

realidades, descobrir 

o que outras pessoas 

da minha idade fazem 

e gostam em outros 

países e uma nova 

cultura. 

Sim, adoro a matéria 

e também a língua, 

acho ela muito bela. 

Tanto é que marquei 

essa opção em umas 

das provas mais 

importantes da 

minha vida, o 

ENEM. 

A10- Espero que, 

com esse projeto, eu 

Acredito que o 

intercâmbio virtual 

 A experiência  

vivida no projeto de 

Sim, pois o projeto 

me incentivou a 
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Consiga 

aprofundar os 

meus 

conhecimento sem 

relação a língua 

espanhola, 

desenvolvendo 

também novas 

amizades. 

Natal-Córdoba 

poderá ampliar o 

meu conhecimento 

da língua 

espanhola,  pois o 

mesmo me fará 

conhecer gírias 

típicas dos nativos 

da argentina. 

 Intercâmbio virtual 

foi única. Atravésdo 

mesmo, pudemos 

conhecer melhor uma 

realidade 

completamente 

diferente da 

vivenciada por nós. 

estudar mais a língua 

espanhola, como 

intuito de me 

comunicar com os 

jovens argentinos. 

 

A11- Como nunca 

havia tido algum tipo 

de intercâmbio, 

espero ampliar meus 

conhecimentos sobre 

o país e compartilhar 

sobre a cultura que 

vivenciamos, mas 

claro, sempre tendo 

experiências coma 

nova língua. 

Sim, 

evidentemente, pois 

a interaçãocom 

pessoas que falam 

outra língua trará 

novos experiências 

e como crescimento 

pessoal também, 

devido o aumento 

de conhecimento 

sobre culturas. 

 Foi muito bom e 

interessante! 

Conhecer uma nova 

cultura é sempre bem 

vindo. 

Não muito, meu 

interesse é mais o 

inglês. Porém achei 

muito boa a ideia de 

mostrar outra língua 

através do trabalho. 

A14-Conhecer 

pessoas novas, fazer 

novos amigos e 

aprender mais sobre a 

culturadeles 

Sim, pelo fato de 

interagirmos com 

outras pessoas que 

falam espanhol, 

acredito que será 

muitobom 

tentarmos 

compreende-los e 

aprender mais sobre 

a língua. 

 Foi muito diferente, 

tive a oportunidade 

de falar com alguns e 

realmente as culturas 

são bem diferentes. 

Sim, acho que 

conhecer faz parte, e 

me motivou 

aconhecer mais 

sobre a pronúncia 

das palavras. 

A16-Eu espero 

conhecer novas 

pessoas e aumentar o 

meu vocabulário de 

espanhol. 

Sim, pois iremos 

praticar o que só 

vemos na teoria, 

com pessoas que 

falam fluentemente 

espanhol. Além 

disso, também 

vamosconhecer 

uma cultura nova, 

interagir com 

pessoas que tem 

costumes diferentes 

 Muito positivo, pois 

além de aumentar 

nosso vocabulário, 

pudemos conhecer 

uma outra cultura. 

Sim, pois quero 

visitar Córdoba e 

outros países que tem 

como língua oficial o 

espanhol. Poderse 

comunicar com as 

pessoas é muito bom, 

facilita tudo. 
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 Dos nossos.    

A17- As minhas 

expectativas são as 

melhores possíveis, 

espero que dê muito 

certo, e que a partir 

desse projeto eu faça 

muitos amigos. 

Sim, ajudará 

bastante, porque ao 

ter o contato com 

eles, estarei 

aprendendo muito 

mais o espanhol e a 

partir do que eu 

aprender com eles 

isso vai fazer com 

que eu aprenda 

muito mais, não só 

aprender o 

espanhol, mas 

também coisas da 

vida. 

 Eu esperava que ia 

ser melhor, ia ter 

mais interações entre 

os participantes dos 

dois países, achei que 

ia ser algo divertido. 

Não, pois nãotive 

quase nenhum 

contato com eles, 

com nada que me 

fizesse me motivar. 

QUADRO 09- Comparação entre as expectativas prévias e o resultado do Intercâmbio Virtual 
 

 

Podemos perceber que a maioria dos alunos se engajou no projeto e participou 

ativa e entusiasmadamente dele e apenas uns poucos alunos não acharam a experiência 

interessante. Entretanto, esses alunos se transformam em preocupação, pois o desafio do 

professor é justamente motivar o desmotivado, despertar interesse no desinteressado e 

conseguir que esses alunos façam parte do grupo majoritário. 

Também podemos perceber a partir das respostas dos alunos que o ambiente 

afetivo vivenciado durante o projeto foi favorável e contribuiu para o andamento das 

atividades. Atribuímos essa realidade a vários fatores: 

 

 O aluno não se viu obrigado a falar a língua-alvo. No estágio básico de 

aprendizagem de uma língua estrangeira o aprendiz ainda não possui as 

ferramentas necessárias para se expressar na língua-alvo. Ao utilizar uma 

didática de IC os jovens falaram na sua própria língua e foram expostos à 

língua-alvo, o que contribuiu para ariquezados trabalhos finais e ao 

mesmo tempo gerou aprendizagem da língua espanhola. 

 Os estudantes tiveram autonomia durante o projeto. Autonomia para se 

comunicar, para escolher os temas dos trabalhos e suas vozes, opiniões e 

conhecimentos foram respeitados o tempo todo pelo professor. Esse 
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respeito que o professor deve aos saberes prévios do educando,seus 

gostos e sua curiosidade, em suma, o respeito à autonomia da identidade 

de cada aluno, deve ser considerado como assinala PauloFreire no seu 

livro Pedagogia da Autonomia (1996). 

 A interação levada a cabo com jovens da mesma faixa etária e, 

sobretudo, a utilização de recursos tecnológicos, foram apontadospelos 

alunos como fatores que contribuíram para dar descontraçãoàs atividades 

propostas. Esse fato comprova que as TICs comorecurso didático são 

excelentes aliadas nas aulas de língua estrangeirapara 

adolescentesequeépossíveloutorgarumafunçãopedagógicaàsredes sociais 

que eles tanto gostam edominam. 

O aumento da motivação fez crescer a curiosidade pelas novas descobertas que a 

troca com outras culturas iria fornecer. Nesse sentido, uma de nossas preocupações era 

fazer dessa troca um momento de crescimento humano para nossos jovens. Trabalhar 

valores que têm a ver com a construção e desconstrução de ideias preconcebidas e 

estereótipos que as comunidades acunham orientou outra de nossas questões de 

pesquisa. 

3.4 REPRESENTAÇÕES CULTURAIS 

 
Por fim, trataremos nesta seção sobre as mudanças nas representações culturais 

como forma de responder à terceira pergunta da pesquisa. A questão que nos orienta é: 

Como fornecer, nas aulas de língua estrangeira na escola regular, caminhos para o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos jovens a fim de desenvolver valores e 

mudar representações culturais e estereotípicas? 

Nesse ponto, ao pretender verificar a existência de uma representação cultural 

coletiva em relação ao povo argentino entre os jovens estudantes, achamos relevante 

trazer à tona o conceito de representação cultural. Tomamos como referência a 

sociologia e o conceito de representação coletiva desenvolvido por Durkheim (1994). O 

autor destaca a natureza social do fenômeno que sintetiza o que os homens pensam 

sobre si mesmos e sobre a realidade que os cerca. As representações coletivas são, 

portanto, inicialmente, uma forma de conhecimento socialmente produzida. 
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As representações culturais possuem caráter de coletivas e, portanto, não podem 

ser simplesmente reduzidas aos indivíduos. São produzidas a partir da interação e dos 

laços sociais entre os homens e alcançam o terreno das práticas sociais, às quais se 

ligam. Em resumo, o conceito de representações coletivas é ao mesmo tempo forma de 

conhecimento e guia para as ações sociais. 

No questionário inicial (QI) foram formuladas duas perguntas nesse sentido, 

sendo a primeira: No Brasil existe uma representação generalizada sobre os argentinos. 

Você sabe qual é? Você concorda com ela? Qual é sua opinião a respeito? (P4) 

A segunda pergunta formulada aos participantes foi: Você já conheceu algum argentino 

pessoalmente? Caso a resposta seja afirmativa, como descreveria essa pessoa, poderia 

dar algum traço de sua personalidade? (P5) 

 

Com a primeira pergunta obtivemos três tipos de respostas que chamaremos R1, 

R2, R3: apenas 4 sujeitos (A1, A3, A8 e A15) dos 18 que responderam o questionário 

disseram não saber que existe alguma representação social dos brasileiros relacionada 

com os argentinos. Ainda assim, 2 alunos (A2 e A7) expressaram que, caso exista 

alguma opinião negativa em relação aos argentinos, eles não concordam (R1). Outra 

quantidade semelhante (A9 e A10) concorda na existência de uma rivalidade no âmbito 

do futebol, expressa encontrar razão nessas afirmações e ainda escolhem concordar com 

a afirmação de que o Brasil é melhor do que a Argentina no futebol, sem estender essa 

afirmação a outros aspectos (R2). 

Na maioria das respostas restantes, observamos uma postura muito crítica e 

reflexiva em relação ao imaginário coletivo dos argentinos no Brasil. Os participantes, 

de maneiras diversas, expressaram saber da existência de uma opinião coletiva sobre o 

povo argentino que, na sua maioria, provém do futebol. (R3) Porém, alguns também 

expressaram a importância de não generalizar essa rivalidade a outros âmbitos culturais. 
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R1 

A6: Se existe,não sei como isso funciona. Todavia, nenhuma cultura deve ser 

subestimada nem idolatrada, na minha opinião. 

A17: Não, eu não sei, mas acho que se essa representação for negativa as 

pessoas deveriam primeiro conhecer para saber antes de julgar, e se for positiva, 

que continue com esse pensamento. 

 

 

 

 

 

 
 

R2 

A4: Bom, o brasileiro em geral não gosta muito dos argentinos por conta, 

principalmente, da rivalidade no futebol. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? 

Claro que é Pelé! 

A12: A rivalidade existente entre brasileiros e argentinos, em relação ao futebol, 

é notável, e eu como brasileira e apaixonada por futebol, não consigo discordar 

de que o Brasil é sim melhor do que a Argentina, sem discussões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R3 

A5:Aqui no Brasil, nós temos uma rivalidade com os Argentinos por causa do 

futebol, não concordo, acho que apesar disso devemos conhecer pessoas da 

Argentina, e fazer novas amizades com elas. 

A7:Pelo que sei, é que no Brasil os argentinos são vistos meio que como 

“inimigos”. Não concordo, pois não temos total conhecimento sobre eles, e anão 

devemos generalizar uma opinião assim. Eu não creio que seja como dizem. 

A9: Brasileiros e argentinos são vistos como rivais, principalmente no futebol. 

Não concordo com essa generalização, pois nem todo brasileiro odeia a 

Argentina e vice versa, muitos dos que realizam esse pré-julgamento não sabem 

ou não têm reais motivos para justificar essa rivalidade excessiva. Opino de que 

todos merecem respeito e que devemos nos livrar o máximo possível de rótulos e 

pré-conceitos. 

A11: Sim, a respeito do futebol. Não concordo, pois não devemos e não 

podemos julgar um país e muito menos uma sociedade por conta de uma 

futilidade que é a rivalidade futebolística. 

Quadro 10 - Algumas respostas dos estudantes à P4 do QI 
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Ao elaborar a P5: Você já conheceu algum argentino pessoalmente? Caso a 

resposta seja afirmativa, como descreveria essa pessoa, poderia dar algum traço de sua 

personalidade?, procuramos nos afastar do coletivo para nos aproximar do individual, 

com o intuito de descobrir a existência de experiências pessoais e se estas acompanham 

a ideia, ao parecer generalizada, de uma rivalidade entre argentinos e brasileiros. 

A ampla maioria dos participantes, 12 de 18, disseram não ter tido nenhum 

contato pessoal com argentinos. Dos 6 que responderam que já conheceram algum 

argentino pessoalmente, 2 afirmaram que tiveram pouco contato. Nas respostas de 5 

deles aparece como sendo uma experiência positiva e descreveram a personalidade dos 

argentinos com os quais tiveram contato como legais, simpáticos, extrovertidos, 

comunicativos. Um dos que responderam afirmativamente a pergunta (A10) expressou 

que não foi uma boa experiência, pois os argentinos tentaram arrumar brigas com os 

brasileiros, comparando o desempenho futebolístico dos dois países. 

A partir da análise dessas duas questões, podemos verificar a existência de uma 

representação cultural coletiva sobre os argentinos que parte de uma rivalidade no 

campo dos esportes, mais especificamente do futebol, e que, por vezes, se estende a 

outros âmbitos sociais e culturais. Embora essa realidade exista, percebemos nas vozes 

da maioria de nossos estudantes uma intenção de mudá-la por sentir que essa imagem 

formada no coletivo social brasileiro é herdada por eles como uma realidade que nãofaz 

jus a um conhecimento profundo da sociedade e cultura argentina. 

Percebemos uma postura crítica no que respeita ao que alguns dos participantes 

chamam de preconceito com uma cultura diferente, o que nos leva a pensar que a 

geração jovem se mostra mais aberta às diferenças e, sobretudo, que não aceita verdades 

impostas sem reflexão e ponderação prévia. Observamos também nas conversas através 

do Facebook, ao longo do Intercâmbio, uma curiosidade em relação à culturados 

argentinos; os jovens trocaram experiências musicais, sobre culinária, referentes às 

atividades de lazer que cada país vive. Essas trocas foram constantes e enriqueceram o 

trabalho de maneira notória. 

Assim, as representações não estão certas nem erradase não são permanentes, 

mas permitem aos indivíduos e grupos categorizarem-se e decidirem quais as 

características que eles consideram importantes na construção da sua identidade. 

Portanto, as representações devem ser vistas como uma parte integrante no processo de 
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aprendizagem, que necessitam de ser incorporadas nas políticas linguísticas e nos 

métodos de ensino (CASTELLOTTI; MOORE, 2001). 

 

3.5 IDENTIDADE 
 

Outro dos objetivos desta pesquisa é verificar a percepção de EU e de OUTRO 

que os estudantes alcançam depois de experimentar uma língua e cultura diferentes. Ou 

seja, como as reflexões sobre a diversidade contribuem para fortalecer a identidade nos 

jovens participantes e ao mesmo tempo contribuem com uma atitude tolerante positiva 

dos aspectos que nos diferenciam de outras culturas. Estreitamente relacionado ao 

conceito de representação cultural coletiva, temos a ideia de identidade ao mesmo 

tempo interligada com a noção de alteridade. 

Para analisar esse fenômeno, trazemos Laing (1986, p. 78), afirmando que “não 

podemos fazer o relato fiel de “uma pessoa” sem falar do seu relacionamento com os 

outros”. A identidade é definida pela relação do indivíduo com outros indivíduos, isto é, 

cada indivíduo se completa e se efetiva no relacionamento com os que estão a sua volta, 

em seu convívio. É na relação entre o EU e o OUTRO que se constrói a identidade do 

EU. 

Por isso, depois de orientar os participantes a refletir sobre as representações que 

constituem o imaginário coletivo em relação ao povo argentino, no questionário final 

(QF) foram perguntados sobre: P4 - Mudou em algum aspecto a impressão que você 

tinha da cultura e maneira de ser argentina. Como? P5 - Você poderia enumerar 

algumas características que definem os argentinos com os que você se comunicou 

durante o projeto? P6 - Poderia enumerar algumas características que diferenciam os 

argentinos dos brasileiros? 

Analisando as respostas a P4, podemos classificar os depoimentos em 2 tipos:os 

que afirmam não ter mudado em nada a opinião sobre os argentinos e aqueles que 

expressam ter acontecido um câmbio de impressão no tocante à cultura e à maneira de 

ser dos argentinos, depois de ter interagido com eles. 

No primeiro tipo de resposta (R1), alguns participantes disseram não ter mudado 

a impressão, pois não possuíam nenhuma representação prévia e não tinham muito 

conhecimento da cultura argentina. Outros afirmaram que não houve nenhuma 

percepção diferente depois do projeto, pois apenas confirmaram o que já sabiam ou 

tinham vivenciado anteriormente. Nesse caso, a maioria confirmou aspectos positivos 
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que já conheciam da cultura do país vizinho, poucos afirmaram que a percepção que 

tinham já era negativa. No segundo caso, a percepção ficou confirmada após o 

intercâmbio. 

Os que disseram continuar com  uma impressão  negativa dos  argentinos  (A 4e 
 

 
 

Ambos expressaram que a rivalidade no futebol, aliada à interação pouco amigável dos 

estudantes argentinos na época da Copa do Mundo, contribuiu para essa imagem. 

Perguntados se eles generalizariam essa imagem a todo o povo argentino, responderam 

que não. Ainda quando interpelados sobre o fato de estender a outros âmbitos culturais a 

imagem negativa que a rivalidade esportiva causou, os participantes responderam que 

provavelmente essa inimizade não deveria ser transferida a outros aspectos. 

Aqueles participantes que expressaram uma mudança de impressão 

(R2)depoisde ter interagido com os estudantes da Argentina, mencionaram ter 

aprofundado o conhecimento que eles tinham desse país e sua gente, conhecido alguns 

lugares lindos da cidade de Córdoba e suas escolas e falaram do desejo de visitar o país. 

 
 

QFP4 Mudou em algum aspecto a impressão que você tinha da cultura e maneira de ser 

argentina. Como? 

A2 Sim, tanto da cultura como da maneira de ser argentina. Pude observar um lado 

mais simpático que não conhecia nos argentinos. 

A3 Sim. Eu não sabia quase nad asobre o país. Pude aprender mais e conhecer 

alguns costumes. 

A4 Não muito, o fato deles não terem tentado interagir tanto e o problema sobre o 

futebol, que mesmo que eu não tenha levado tanto em consideração, me 

confirmaram a impressão não muito boa que eu tinha deles. 

A6 Não! Porque eu não tinha nenhuma visão formada mesmo. Foi uma ampla dose 

deconhecimento 

A7 Sempre gostei muito da Argentina, e agora depois do intercâmbio estou 

gostando muito mais. 

A9 Sim, apesar de qualquer problema que tenha acontecido em relação aos jogos 

da Copa, descobri nos argentinos um povo muito divertido e legal,e que os 

gostos dos adolescentes argentinos são em parte bem parecidos com os nossos. 

 

 
 

 

17 A transcrição das entrevistas na íntegra pode ser consultada no Anexo F. 

A 17)foram indagados em entrevista individual acerca do motivo desse pensamento.17
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A10 Não, porque eu já conhecia a Argentina pelo o que as pessoas falavam, e esse 

projeto só me fez confirmar os “boatos” a respeito desse país 

MARAVILHOSO. 

A12 Sim, Agora eu sei que eles são bem alegres, simpáticos e bem comunicativos. 

A13 Com esse projeto, a minha visão sobre as cidades argentinas e sua cultura 

melhorou consideravelmente. As paisagens observadas me deixaram com um 

grande desejo de conhecer opaís. 

A3 Sim. Eu não sabia quase nada sobre o país. Pude aprender mais e conhecer 

alguns costumes. 

A15 Sim, sempre achei que a realidade argentina, a grosso modo, não fosse muito 

diferente da brasileira, mas vi que estava errada. As escolas me surpreenderam, 

os vídeos mostraram lugares lindos e coisas curiosas que eu não sabia. 

Quadro 11: Algumas respostas dos estudantes à P4 do QF 

 

Nas respostas à P5 os participantes enumeraram diversas características que, 

segundo eles, fazem parte da personalidade dos jovens com os quais se comunicaram. 

As mais citadas foram: que eles são simpáticos, amigáveis, solícitos, engraçados, 

inteligentes e educados. Apenas dois estudantes mencionaram aspectos negativos como: 

“meio briguentos” e antipáticos. 

Na P6 procuramos conhecer a percepção dos jovens em relação às diferenças 

entre os brasileiros e os argentinos, com o intuito de motivá-los a refletir sobre sua 

própria cultura e idiossincrasia a partir da observação de grupos sociais semelhantes 

(adolescentes) inseridos em outra realidade coletiva. 

As respostas foram de uma riqueza e variedade enorme. Vários deles falaram 

que os argentinos gostam muito de música, embora o estilo musical seja muito diferente 

do que escutam os jovens de Natal. Também foi mencionada a comida e o jeito de vestir 

como diferenças notórias. 

No que tem a ver com a personalidade, os brasileiros se percebem mais 

extrovertidos, animados e comunicativos em comparação aos argentinos, que são 

descritos como mais sérios, reservados, recatados e até um pouco fechados. 

Em entrevista, questionamos vários estudantes sobre a impressão que ficou da 

juventude argentina em geral, comparando-a com a brasileira. A ampla maioria afirmou 

que eles gostam de música, sair com os amigos, ir a festas, usar o computador. Ao 

aprofundar a reflexão sobre as características dos jovens dos dois países, na entrevista, 

observou-se que muitos costumes, na verdade, não são tão distantes quanto pareciam,
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e foi possível encontrar vários pontos semelhantes. As respostas podem ser vistas a 

seguir. 
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A1 

 
 

Não, eles gostam de fazer as mesmas coisas. 

 
 

A2 

 
 

Eu acho que eles gostam mais de música do que a gente, mas em geral fazem as 

mesmas coisas. 

 
 

A4 

 
 

Gostam mais de ir nos parques e nas praças, usam muito as praças. Mas também 

eles não tem praias, a gente vai a praia. Mas, em geral acho que todos os 

adolescentes gostamos de fazer as mesmas coisas. 

 
 

A6 

 
 

É tudo a mesma coisa, ir a festas, paquerar. 

 
 

A7 

 
 

Fazem quase as mesmas coisas que nós, mas as festas lá começam muito tarde, 

mais de meia-noite às vezes as meninas falaram. 

 
 

A12 

 
 

Não, o comportamento não é o mesmo, eles não são tão alegres. 
 

Entrevistador: está bem, mas as atividades praticadas por eles são muito 

diferentes? 

 

A12- não muito, mas eu surfo e eles não podem, não tem praia, daí fazem outras 

coisas. 

 
 

A15 

 
 

É, o comportamento é o mesmo, muda um pouco os detalhes. 

QUADRO 12: Respostas às entrevistas sobre costumes dos jovens argentinos. 
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Consideramos, então, de crucial importância que nas aulas de língua estrangeira 

sejam trabalhados a quebra de estereótipos e oaprofundamento na visão cultural do 

outro, sabendo que cada cultura possui seu espaço não sendo uma superior a outra. 

Dessa maneira, os confrontos entre ideias e culturas diferentes assumem em sala 

de aula um lugar de destaque. O contato com o diferente, segundo Olábarri, estimula a 

construção crítica e consequentemente a construção de identidades desses alunos. 

Quando, no questionário final, os estudantes foram provocados a pensar se 

houve alguma mudança de percepção em relação aos argentinos depois de concluído o 

Intercâmbio Virtual, as opiniões dos participantes nos fazem pensar que a contribuição 

de atividades que colocam os jovens frente a outros modos de viver podem contribuir 

com a formação para a globalização, onde as diferenças devem ser observadas e 

respeitadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No início de nossa pesquisa, tínhamos algumas ideias sobre a contribuição de 

atividades não tradicionais que colocassem os alunos em um ambiente de contato 

cultural, nas aulas de Língua Espanhola no Ensino Médio. 

Sabíamos também que as condições nas escolas do Brasil nem sempre 

favorecem a prática desse tipo de iniciativa. Por isso, procurando estudar mais sobre o 

assunto, buscamos aplicar um projeto inovador (Intercâmbio Virtual) para compreender 

de que maneira atividades que envolvem a interação real com a língua-alvo podem 

contribuir com o desenvolvimento de uma identidade cultural e de uma maneira mais 

aberta de lidar com a diversidade. 

Para tanto, buscamos fundamentação em algumas teorias que versam sobre: 

Intercompreensão de Línguas Românicas (IC) como didática do plurilinguismo, 

(JAMET; SPIŢĂ 2010; ARAÚJO E SÁ et al., 2003; CAPUCHO, 2010; ANDRADE et 

al., 2003), em algumas teorias sobre interculturalidae e identidade (VALLESPIR,1999; 

DUARTE; SANCHES, 2004; REVUZ, 1998; SILVA, 2000; CHAUÍ 2006; SERRANI- 

INFANTE, 1998), de motivação e aprendizagem de L2 (DECI; RYAN, 1985; 

DÖRNYEI; OTTÓ, 1998; DÖRNYEI, 2011, 2001; 2000) e na Teoria daAprendizagem 

Significativa (AUSUBEL,1968). 

Os achados nos mostram que a Intercompreensão em Línguas Românicas 

colaborou muito para criar um ambiente afetivo favorável entre os alunos dos dois 

países. A proposta de usar sua própria língua para se comunicar foi aceita com grande 

entusiasmo e percebemos que isso contribuiu para deixar os alunos à vontade na 

interação tanto oral quanto escrita. Os alunos desenvolveram estratégias para serem 

compreendidos e compreender a língua do outro, buscando usar palavras mais 

transparentes ou explicando de formas diferentes os termos utilizados. 

Também constatamos que o uso da tecnologia em sala de aula e a comunicação 

através de canais virtuais familiares aos jovens estudantes gerou um aumento no 

interesse pela língua e pela participação nas atividades propostas. Observamos que 

temos na tecnologia, sempre que unida a um bom planejamento das atividades, uma 

grande aliada da prática pedagógica, que contribui para aproximar-nos do mundo dos 

jovens. 
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O interesse dos jovens em relação às atividades propostas se transformou em 

motivação, uma vez que os alunos encontraram significado nas atividades propostas 

dentro do projeto. A comunicação real provocou neles a sensação de estar vivenciando 

na prática o que aprendem em sala de aula. O fato de conhecer outra cultura e maneira 

de viver fez com que aquilo aprendido nos livros ganhasse maior sentido. 

Procuramos trabalhar com aspectos culturais que promoveram uma reflexão no 

que tem a ver com a própria identidade cultural a partir da diferença, e esta foi uma das 

contribuições mais importantes deste trabalho. No mundo globalizado que vivemos 

hoje, estamos sempre expostos à diversidade. Porém, não é muito comum que essa 

exposição provoque introspeção e leve a pensar no valor dessa diversidade e na riqueza 

das diferenças. É muito comum nos refugiarmos nos estereótipos criados cultural e 

socialmente e continuar pensando que nossa cultura e sociedade são melhores. 

Comprovamos que a maioria dos estudantes participantes na pesquisa mostrou 

maturidade e seriedade ao pensar detidamente nas questões anteriores e observamos em 

alguns casos a mudança de representações no que tem a ver com a cultura e a maneira 

de ser dos argentinos. 

Constatamos, de qualquer forma, que alguns alunos não foram atingidos com 

nossos objetivos e não conseguimos engajá-los como gostaríamos. Estes foram uma 

minoria, mas não devem deixar de ser uma preocupação para nós, professores, na hora 

de avaliar nossa prática pedagógica e pensar modos de envolvê-los. 

Apesar dos resultados apontados, este estudo não poderia deixar de apresentar 

algumas limitações. Uma delas diz respeito à utilização da plataforma Moodle, que 

acreditamos ser o ambiente virtual pedagógico mais propício para esse tipo de projeto. 

Os alunos acharam esse ambiente motivador, o que gerou em alguns grupos 

desmotivação e pouca participação. Ao mudar de ambiente para o Facebook, alguns 

alunos conseguiram se engajar novamente, enquanto outros perderam o interesse e não 

continuaram interagindo. Outras duas limitações foram a diferença de calendário e as 

obrigações dos colégios de Córdoba e Natal, o que fez com que algumas vezes a 

comunicação fosse interrompida por causa de provas ou outros eventos. 

Não podemos deixar de mencionar que o acontecimento da Copa do Mundo 

coincidiu com a realização do projeto, o que gerou um sentimento de indignação quando 

surgiram as provocações relacionadas ao futebol. De qualquer maneira, consideramos 

esses episódios positivos, já que geraram discussões coletivas em sala que também 
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contribuíram para conhecer mais o outro e nós mesmos. A partir dessas discussões 

foram trabalhados valores como tolerância e respeito, o que acabou contribuindo com a 

formação dos jovens. 

Estamos cientes de que a aplicação de atividades que requer em recursos 

tecnológicos torna-se relativamente fácil numa escola particular. Porém, não temos a 

certeza de que isso seja possível em escolas que não contam com os equipamentos 

necessários ou conexão à internet. 

Consideramos o trabalho com a IC muito válido como uma didática a ser 

utilizada em algumas atividades nas aulas de língua estrangeira como uma alternativa de 

contato com várias línguas para criar uma atitude positiva em face de diversidade 

linguística e cultural. 

Não temos como comprovar a contribuição da IC para o desenvolvimento 

linguístico dos alunos, já que esse não foi objetivo de nossa investigação. 

Por esse motivo, pensamos que nosso tema não se esgota aqui e, para pesquisas 

futuras, gostaríamos de sugerir um trabalho para comprovar os ganhos do ponto de vista 

linguístico que um projeto como esse, em uma perspectiva didáticade IC, traz para os 

alunos de língua estrangeira. 

Finalizamos nosso trabalho nos sentindo muito gratificados pelos resultados da 

pesquisa. Pretendemos continuar promovendo essa experiência aos nossos alunos, prova 

disso foi a realização de um novo Intercâmbio Virtual, em 2015, entre as mesmas 

escolas participantes, dessa vez envolvendo novas turmas. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE EESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) aluno (a), 

A pesquisa em andamento é sobre a importância de desenvolver atividades 

diferenciadas em salas de aula de língua espanhola e está sendo desenvolvida por María 

Carolina Lúgaro Izuibejeres, mestranda em Linguística Aplicada do Programa de 

Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O estudo está 

sendo orientado pela Profa. Dra. Selma Alas Martins e tem como objetivo compreender 

a influência que a interação entre estudantes da Argentina e do Brasil têm na motivação 

em sala de aula assim como conhecer a contribuição desse tipo de projeto para a 

formação integral do aluno. 

Solicitamos a sua colaboração para a coleta de dados, que se dará por meio de 

observações de aulas, preenchimento de um questionário inicial e um ao fim da coleta e 

entrevistas gravadas. Solicitamos ainda a sua autorização para apresentar os resultados 

deste estudo em eventos/congressos da área de Linguística Aplicada e publicá-los em 

revista científica. 

Ressaltamos que sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão 

omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a). 

Escalerecemos que a sua participação neste estudo é voluntária e, portanto, você 

não é obrigado (a) a participar. Caso opte por não colaborar com a pesquisa ou resolva 

desistir, tem a absoluta liberdade de fazê-lo. A pesquisadora estará a sua disposiçãoo 

para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e cedo o meu 

consentimento para participar da pesquisa, permitindo a publicação dos resultados. 

 

 

 
 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 
Contato da pesquisadora María Carolina Lúgaro Izuibejeres: 

Email:carolalugaro@gmail.com 

mailto:carolalugaro@gmail.com
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ANEXO B- Modelo de questionário inicial 
 

 

 

 

 

Vamosrefletir! 

Nome:  Turma: 2A  

1- Você já participou de algum tipo de intercâmbio com jovens deoutro 
país e que falam outralíngua? 

2-  Quais são suas expectativas em relação ao projeto deintercâmbio 
virtualNatal-Córdoba? 

3- Você acha que esse projeto ajudará de alguma maneirana 
aprendizagem de espanhol e no seu crescimento pessoal?Como? 

 

4- No Brasil existe uma representação generalizada sobreos 

argentinos. Você sabe qual é? Você concorda com ela? Qual ésua 

opinião aorespeito? 

5-  Você já conheceu algum argentino pessoalmente? Caso aresposta 
seja afirmativa, como descreveria essa pessoa, poderia daralgum 

traço de suapersonalidade? 

6-  O que você sabe sobre Córdoba? Caso não saiba nada, como imaginaa 
cidade, o povo, a culturalocal? 

7-  Outroscomentários- 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO
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ANEXO C- Modelo de questionáriofinal 
 

 
 

 

Vamosrefletir! 
 

Nome: Turma:  
 

1- Em termos gerais, como foi a experiência vivida no 

projetodeIntercâmbio Virtual com os estudantes 

deCórdoba?..................................... 

 

 
 

2- Você se sentiu mais motivado a aprender espanhol 

participandodoprojeto? Porquê? 

 

 
 

3- Que diferença você encontra entre aprender uma língua através deum 

projeto como esse em oposição às aulastradicionais? 

 

 
 

4- Mudou em algum aspecto a impressão que você tinha da cultura emaneira 

de ser argentina.Como? 

 

 
 

5- Você poderia enumerar algumas características que definemos 

argentinos com os que você se comunicou durante oprojeto? 

 

 
 

6- Poderia enumerar algumas características que diferenciam 

osargentinosdosbrasileiros? 

 

 
 

7- Você aprendeu algo novo sobre a cidade de Córdoba e a cultura do país?O 

quê? 

 

 
 

!GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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ANEXO D - Respostas ao questionário inicial 
 

QI P1 Você já participou de algum tipo de intercâmbio com jovens de outro país e que falam 

outra língua? 

A1 Não 

A2 Não, mas já viajei para outro país. 

A3 Não, nunca participei. 

A4 Não, nunca tive essa experiência. 

A5 Não, nunca participei de nenhum intercâmbio, mas já conversei com jovens 

que falam outras línguas quando viajei para a Disney. 

A6 Nunca!!  Estou animado no que deve estar por vir. 

A7 Não, mas sempre tive vontade! Tanto como objetivo de conhecer novas 

pessoas, quanto com o objetivo de aprender sobre uma nova língua, cultura e 

costumes. 

A8 Não 

A9 Já convivi com um alemão e um holandês em minha antiga escola nos anos de 

2010 e 2011, mas eles eram de outras turmas, diferentes da minha. Esta é a  

primeira vez que realmente me comunico diretamente. 

A10 Não 

A11 Não, nunca participei. 

A12 Não. 

A13 Nunca participei 

A14 Não, é minha primeira vez 

A15 Não 

A16 Não 

A17 Nunca fiz intercâmbio, mas já viajei para a Disney, e lá tive contato com 

pessoas que falavam línguas diferentes. 

A18 Nunca participei de nenhum intercâmbio linguístico com joves de outro país. 
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QI P2 Quais são suas expectativas em relação ao projeto de intercâmbio virtualNatal- 

Córdoba? 

A1 Minhas expectativas são de conhecer novas pessoas, aprender um pouco mais 

de várias línguas e da cultura de alguns outros países. 

A2 Aprender coisas novas, treinar o meu espanhol e fazer novos amigos. 

 
 

A3 

Espero conhece-los melhor, que seja criado um vinculo entre nós e que 

aprofundássemos nossos conhecimentos sobre o espanhol, sobre Córdoba e 

etc. Espero um dia conhecer alguns pessoalmente e conhecer melhor seu 

cotidiano. 

A4 Espero ter mais facilidade para compreender o espanhol, entender melhor a 

cultura deles e fazer muitos outros amigos. 

A5 Espero conhecer novas pessoas, novas culturas, fazer novas amizades! 

A6 Que seja muito legal mesmo. Por meio de conversações e chamadas de 

vídeos, possamos conversar em espanhol e até mesmo eles em português 

conosco. E, quem sabe... um dia conhecer tudo pessoalmente!! 

A7 Minhas expectativas são que, além de aprender sobre o idioma deles, eu possa 

conhecer novas pessoas, e quem sabe formar amizades que um dia se firmem 

de fato. 

A8 Espero que seja uma experiência se comunicar com outras pessoas de um país 

diferente, espero aprender e conhecer bastante. 

A9 Estou muito animada e espero que essa experiência permita com que eu 

melhore meu espanhol e possa aprender coisas que não são dadas em livros 

didáticos, bem como fazer novos amigos, conhecer uma nova cultura e trocar 

experiências. Aprender e ao mesmo tempo ensinar, de forma lúdica e 

prazerosa. 

A10 Possivelmente fazer novas amizades e ver uma realidade argentina que nós 

não temos conhecimento, e, também, passar a realidade brasileira para os 

argentinos. 

A11 Como nunca havia tido algum tipo de intercâmbio, espero ampliar meus 

conhecimentos sobre o país e compartilhar sobre a cultura que vivenciamos, 

mas claro, sempre tendo experiências com a nova língua. 

A12 Até agora estou achando muito bom interagir com pessoas de outros países, 

está sendo muito interessante e divertido. 

A13 Espero me aprofundar mais a língua espanhola, construir mais laços de 

amizades, conhecer novas culturas, novas maneiras de pensar e agir. 

A14 Conhecer pessoas novas, fazer novos amigos e aprender mais sobre a cultura 
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 deles. 

A15 Aumentar o meu conhecimento de mundo, fazer novas amizades, conversar 

em outra língua. 

A16 Eu espero conhecer novas pessoas e aumentar o meu vocabulário de espanhol. 

A17 As minhas expectativas são as melhores possíveis, espero que dê muito certo, 

e que a partir desse projeto eu faça muitos amigos. 

A18 Espero que, com esse projeto, eu consiga aprofundar os meus conhecimentos 

em relação a língua espanhola, desenvolvendo também novas amizades. 

 

 

QIP3 Você acha que esse projeto ajudará de alguma maneira na aprendizagem de 

espanhol e no seu crescimento pessoal? Como? 

A1 Claro! Em poucos dias já aprendi muitas coisas em espanhol, sem contar que 

em relação ao meu crescimento pessoal, o projeto acaba nos ensinando, de 

certa forma, como lidar com pessoas diferentes, costumes ec riações 

diferentes, e isso futuramente irá contar muito. 

A2 Com certeza, já que vamos conversar com pessoas que falam espanhol e 

vamos ter contato com outras cultura e outro modo de vida 

A3 Sim, pois vamos conviver por um determinado tempo com essas pessoas e 

com sua língua, vamos conhecer pessoas diferentes e criar um vinculo de 

amizade, o que é bom para todos. 

A4 Com certeza sim. Após um tempo praticando, o entendimento se torna muito 

mais fácil e a experiência de interagir e tentar conhecer pessoas qu evivem 

realidades um tanto diferentes da minha fará com que eu amplie meus 

horizontes. 

A5 Esse projeto vai nos ajudar a aprender o Espanhol, pois conversaremos 

diretamente com pessoas que falam outra língua. 

A6 Sim! Conversação é absurdamente útil para viajar e eu pretendo, sim, um dia 

fazer um intercâmbio que não seja virtual. Por enquanto, não tenho condições 

para isso, então estou me empenhando para esse trabalho. Creio que irá me 

ajudar a falar fluente. 

A7 Com certeza! Na questão do Espanhol, eu espero aprender não só o que se vê 

na gramática, mas sim o uso coloquial dele tanto quanto suas gírias e 

expressões específicas. Na questão do crescimento pessoal, porque é uma 

nova experiência, nunca antes vivida, que pode me trazer novos pensamentos, 

concepções e ideias para construção pessoal. 

A8 Sim, pois a comunicação é essencial, então a partir do momento em que me 
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 comunico com as pessoas de lá eu posso aprender mais sobre a língua 

espanhola. 

A9 Sim, poderei conhecer expressões populares espanholas, aprender mais da 

gramática com a prática, conviver com uma cultura diferente, aumentar meu 

circulo de amizades, rever pré-julgamentos, adquirir mais respeito sobre 

outros locais e várias outras coisas. 

A10 O contato com nativos faz o nível de conhecimento de uma língua aumentar 

muito, o que não será o contrário durante o intercambio, a mesma coisa com 

meu crescimento pessoal tento contato com pessoas de culturas diferentes. 

A11 Sim, evidentemente, pois a interação com pessoas que falam outra língua trará 

novos experiências e como crescimento pessoal também, devido oaumento de 

conhecimento sobre culturas. 

A12 Irá me ajudar na aprendizagem de espanhol sim, já que este é o idioma que 

eles usam para se comunicar conosco então se certa forma somos “obrigados” 

a nos esforçar para entender, sem contar que estamos lidando com uma 

cultura diferente da nossa. 

A13 Sim, acredito que ao termos uma comunicação constante a língua espanhola, 

nosso nível de aprendizado aumentará assim como acarretará em um 

crescimento pessoal onde serão adquiridas mais e mais informações. 

A14 Sim, pelo fato de interagirmos com outras pessoas que falam espanhol, 

acredito que será muito bom tentarmos compreende-los e aprender mais sobre 

a língua. 

A15 Sim, pois ajudará no desenvolvimento da aprendizagem do aluno aprendendo 

novas experiências. 

A16 Sim, pois iremos praticar o que só vemos na teoria, com pessoas que falam 

fluentemente espanhol. Além disso, também vamos conhecer uma cultura 

nova, interagir com pessoas que tem costumes diferentes dos nossos. 

A17 Sim, ajudará bastante, porque ao ter o contato com eles, estarei aprendendo 

muito mais o espanhol e a partir do que eu aprender com eles isso vai fazer 

com que eu aprenda muito mais, não so aprender o espanhol, mas também 

coisas da vida. 

A18 Acredito que o intercâmbio virtual Natal-Córdoba poderá ampliar o meu 

conhecimento da língua espanhola, pois o mesmo me fará conhecer gírias 

típicas dos nativos da argentina. 

 

 

 

QI P4 No Brasil existe uma representação generalizada sobre os argentinos. Você sabe qual é? 

Você concorda com ela? Qual é sua opinião ao respeito? 
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A1 Não 

A2 Sinceramente, eu não sei muito bem qual é a representação que temos dos 

argentinos, apenas vejo que são feitas varias brincadeiras, e não concordo 

com isso, acho que não devemos generalizar todos 

A3 Não, nunca tive contato com essa representação. 

A4 Bom, o brasileiro em geral não gosta muito dos argentinos por conta, 

principalmente, da rivalidade no futebol. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? 

Claro que é Pelé! 

A5 Aqui no Brasil, nós temos uma rivalidade com os Argentinos por causa do 

futebol, não concordo, acho que apesar disso devemos conhecer pessoas da 

Argentina, e fazer novas amizades com elas. 

A6 Se existe, não sei como isso funciona. Todavia, nenhuma cultura deve ser 

subestimada nem idolatrada, na minhao pinião. 

A7 Pelo que sei, é que no Brasil os argentinos são vistos meio que como 

“inimigos”. Não concordo, pois não temos total conhecimento sobre eles, e a 

não devemos generalizar uma opinião assim. Eu não creio que seja como 

dizem. 

A8 Não 

A9 Brasileiros e argentinos são vistos como rivais, principalmente no futebol. 

Não concordo com essa generalização, pois nem todo brasileiro odeia a 

Argentina e vice versa, muitos dos que realizam esse pré-julgamento não 

sabem ou não têm reais motivos para justificar essa rivalidade excessiva. 

Opino de que todos merecem respeito e que devemos nos livrar o máximo 

possível de rótulos e pré-conceitos. 

A10 Há uma rivalidade entre os dois países que já é cultura, que, possivelmente, 

começou no futebol mas se alastrou em outras coisas. Se perguntarem para 

qualquer um o porquê disto, possivelmente, ninguém conseguirá responder. É 

somente algo que aprendemos com nossos pais sem nem ao menos nos 

darmos conta disso. 

A11 Sim, a respeito do futebol. Não concordo, pois não devemos e não podemos 

julgar um país e muito menos uma sociedade por conta de uma futilidade que 

é a rivalidade futebolística. 

A12 A rivalidade existente entre brasileiros e argentinos, em relação ao futebol, é 

notável, e eu como brasileira e apaixonada por futebol, não consigo discordar 

de que o Brasil é sim melhor do que a Argentina, sem discussões. 

A13 Sei, já ouvir falar muito por meu irmão está fazendo Medicina na Argentina, 

que as universidades não são muito boas, que é um pais digamos que “pobre”. 

Mas em minha opinião é contraria a isso, eu acho a Argentina um país 

belíssimo, de pessoas muito educadas onde o ensino público se sobressai ao 
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 do Brasil. 

A14 A velha rivalidade no futebol, eu sei que é bobo, mas ainda prefiro os 

brasileiros jogando. 

A15 Não 

A16 Existe uma “rivalidade” devido o futebol. Porém, ela deve ficar dentro do 

estádio, fora dele podemos estabelecer uma relação de amizade. O futebol não 

tem nada a ver com isso. 

A17 Não, eu não sei, mas acho que se essa representação for negativa as pessoas 

deveriam primeiro conhecer para saber antes de julgar, e se for positiva, que 

continue com esse pensamento. 

A18 Tenho conhecimento da forma como a maioria dos brasileiros vê a Argentina. 

Acho que esse pensamento é resultado, principalmente, da competição que os 

dois países têm no futebol. Não sou um fã desse esporte, por isso não 

compartilho essa visão. 

 

 

QIP5 Você já conheceu algum argentino pessoalmente? Caso a resposta seja afirmativa, como 

descreveria essa pessoa, poderia dar algum traço de sua personalidade? 

A1 Já sim. Passei rapidamente pela Argentina em uma viagem e eles parecem ser 

como nós brasileiros, porém mais sérios e fechados, mas os que conheço 

através do projeto aparentam ser SUPER legais, interativos e extrovertidos. 

A2 Infelizmente ainda não conheço nenhum argentino pessoalmente, mas já 

conversei com vários que estão participando do projeto, pelo o facebook 

A3 Sim, ela era uma pessoa totalmente alegre, gentil, simpática, uma pessoa 

muito adorável. 

A4 Nunca conheci. 

A5 Nunca conheci nenhum Argentino. 

A6 Não! Na verdade, a professora...Bem, não sei se ela é Argentina, mas é de 

fora e fala espanhol, então... Ela tem uma personalidade forte, um sotaque um 

pouco carregado. Acho incrível. 

A7 Infelizmente, não. 

A8 Sim, a pessoa é legal e cozinha bem. 

A9 Nunca tive a oportunidade de conhecer nenhum argentino pessoalmente. 

A10 O pouco contato que eu tive com argentinos uma vez não foi muito bom. Eles 

simplesmente arrumavam briga de proposito com o grupo de pessoas que eu 

estava junto, o qual era composto somente por brasileiros. Ficavam falando 
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 coisas  sobre futebol, principalmente. 

A11 Não, nunca tive a oportunidade de conhecer. 

A12 Nunca conheci nenhum argentino pessoalmente. 

A13 Não. 

A14 Não conheci diretamente, muitopouco, masparecia ser uma pessoa muito legal 

e calma. 

A15 Sim . Branca, cabelo loiro, simpática e comunicativa. 

A16 Não 

A17 Já conheci sim, quando eu viajei, nós nos encontrávamos nas filas, e apesar de 

ter sim algumas pessoas que não eram tão simpáticas, outras eram totalmente 

diferentes, eram alegres, engraçadas, queriam conhecer palavras brasileirase 

adoravam cantar musicas. 

A18 Nunca conheci um argentinopessoalmente. 

 

 

QI P6 O que você sabe sobre Córdoba? Caso não saiba nada, como imagina a cidade, o povo, 

a cultura local? 

 
 

A1 

Não sei nada sobre Córdoba, mas imagino que seja uma cidade fria, com 

muita natureza presente. Aspessoas bem educadas e uma cultura próxima a 

nossa. 

A2 Ainda não sei nada sobre a cidade, mas imagino que seja calma, pequena, e 

que o povo seja muito envolvido com a musica e simpáticos, e creio que tem 

uma cultura musical muito forte. 

A3 Imagino que seja uma cidade muito bonita e alegre como todos os argentinos. 

Todos que tive contato são extremamente educados e simpáticos, então, tenho 

essa imagem da cidade. 

A4 Ainda não li nada a respeito de Córdoba, apenas vi algumas fotos que 

pareciam ser de construções história e eram lindas. Mas fora isso, creio eu que 

seja um cidade muito parecida com as capitais que temos aqui no Brasil. 

A5 Não sei nada sobre Córdoba, kk. Imagino que seja uma cidade grande, bonita, 

desenvolvida, com belas praias, e com várias culturas. 

A6 Profundamente, não sei responder, mas vi muitas fotos e li alguns textos. A 

cidade é muito linda. Tem muuuiitas igrejas legais e encantadoras, alguns 

jardins... de noite parece Paris 

A7 Pra ser sincera, não sei nada sobre Córdoba, mas imagino que seja uma bela 

cidade com suas  riquezas  culturais  e  naturais  que  é  capaz  de conquistar 
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 qualquer turista, inclusive uma brasileira como eu. 

A8 Não sei nada sobre Córdoba, mas penso que seja uma cidade desenvolvida 

que tenha muitos jovens. 

A9 Não conheço nada sobre Córdoba, mas imagino a cidade tal como vejo as 

cidades argentinas, mas pelo que vi das fotos da cidade ela parece ser bela, o 

povo bastante simpático, como já ouvi em relatos de viagens a Argentina, a 

cultura parecida como Brasil na questão do futebol, imagino muito tango, 

vinho e carne. 

A10 Sei somente que é a cidade mais populosa da Argentina, depois de Buenos 

Aires. 

A11 Nunca conheci Córdoba, mas acho que deve ser uma cidade bela, com 

paisagens naturais típicas da Argentina, pessoas vivendo seu dia a dia, 

eventos culturais, como o tango (acho que é uma dança argentina), comidas 

típicas por todo lado, entre outros. 

A12 Nunca tinha ouvido falar na cidade ate então, mas imagino que seja uma 

cidade tradicional, ao menos o nome me remete ao bastante cultural, ligado as 

suas origens. 

A13 Não sei nada sobre Córdoba, mas imagino uma cidade linda, com praças que 

tem desde bebes a velhinhos, temperatura baixa, com zoológicos e lagoas com 

patos. 

A14 Imagino uma cidade grande como Rio ou São Paulo 

A15  Não. Uma cidade bonita, arrumada, cheia de pessoas. 

A16 Depois que soube do intercambio, pesquisei algumas coisas e a cidade é 

muito bonita. Imagino uma cultura tão linda quanto a cidade, com pessoas tão 

receptivas quantonós. 

A17 Ainda não sei de nada sobre Córdoba, e nesse projeto aprenderei. Euimagino 

que seja uma cidade sem violência, com pessoas simpáticas e com uma 

cultura bastante diferenciada da nossa cultura. 

A18 Sei que Córdoba é uma cidade argentina cercada por montanhas. 

Provavelmente, possui belas construções, uma cultura com muitas influências 

europeias e um povo simpático. 

 

 

QI P7 Outros comentários 

A1 Estou muito entusiasmada com o projeto! 

A2 Estou amando este projeto, estou amando falar com os argentinos, todos são 

muito simpáticos e legais, todos da sala estão se identificando com alguém da 
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 argentina e já aprendi bastante. 

A3 Espero os argentinos para uma visita ao Brasil, serão muito bem recebidos por 

todos aquí. Beijos! 

A4   

A5   

A6 Recentemente, Cielo tem me abraçado nas redes sociais. Muito gentil! 

A7 Esperando ansiosamente para começar o contato com o pessoal de lá!! 

A8 Espero que seja uma experiência extremamente positiva e que eu possa 

adquirir bastante conhecimento 

A9 Estou bastante ansiosa para começar com o projeto, me parece ser uma 

experiência ímpar e que me acrescentará muita coisa na bagagem de 

conhecimento. 

A10 Espero muitíssimo poder mudar esse rotulo que argentinos tem no Brasil, 

podendo conhecer melhor e ver que isso é somente uma generalização ou uma 

mentira causada pela rixa entre os dois países por causa do futebol. 

A11 Gostaria de ver os vídeos do pessoal da argentina, principalmente escutá-los 

para aprimorar oespanhol! 

A12   

A13 Espero que eu possa aprender com vocês ao máximo como também vocês 

aprendam comigo. 

A14   

A15 Espero que este trabalho traga muito conhecimento e amizades. 

A16   

A17   

A18   
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ANEXO E- Respostas ao questionário final 
 

QF P1 Em termos gerais, como foi a experiência vivida no projeto de Intercambio virtual com 

os estudantes de Córdoba? 

A1F Foi muito bom, pois foi uma forma de aprendizado bem dinâmica e bastante 

interativa. 

A2 Aexperiência vivida no projeto com os estudantes argentinos foi muito boa, 

tivemos a oportunidade de compartilhar fotos, vídeos sobre assuntos do nosso 

interesse, podendo conhecer um pouco deles e de sua cultura no geral. 

A3 Foi uma experiência muito interessante e nova. Que me fez conhecer mais 

sobre outro país, seu povo e sua cultura. 

A4 Acho que por desinteresse de um grande número de pessoas, a experiência não 

foi tão produtiva quando deveria. Mas para quem se empolgou, assim como eu, 

foi ótimo! Inclusive vimos nossa própria cultura com outros olhos. 

A5 A experiência foi ótima, pois podemos interagir com outras pessoas de outros 

países. 

A6 Foi muito bacana conhecer com um pouco mais de intimidade a cultura, dia a 

dia das pessoas que são da mesma idade que eu, só que vivem em um outro 

país, com uma outra língua. 

A7 Foi uma experiência ótima, sem igual, pudemos compartilhar nossas culturas e 

nossas cidades, uns pros outros, e por meio da internet, que é um recurso muito 

utilizado nos dias de hoje, de qualquer forma usamos para um meio de 

aprendizagem. 

A8 Foi bom, conhecemos muito sobre como eles vivem por lá. 

A9 Eu gostei muito da experiência de poder conhecer outras realidades, descobrir o 

que outras pessoas da minha idade fazem e gostam em outros países eu ma 

nova cultura. 

A10 Foi muito bom em minha opinião, pois nunca vivi um intercâmbio e esse 

virtual seria uma boa experiência de ver outras culturas e povos a partir de um 

meio tão utilizado por nós ultimamente, a internet. 

A11 Foi muito bom e interessante! Conhecer uma nova cultura é sempre bem vindo; 

 

A12 Foi uma experiência muito boa e ajudou muito no aprendizado, pois vimos 

novas culturas, modos, etc 

A13 A experiência vivida no projeto de Intercâmbio virtual foi única. Através do 

mesmo, pudemos conhecer melhor uma realidade completamente diferente da 
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 vivenciada por nós. 

A14 Foi muito diferente, tive a oportunidadede falar com alguns e realmente as 

culturas são bem diferentes. 

A15 Participar do projeto foi uma experiência em todos os aspectos positiva, onde 

eu pude aprender muito, não só do espanhol mas também da cultura deles. 

A16 Muito positivo, pois além de aumentar nosso vocabulário, pudemosconhecer 

uma outra cultura. 

A17 Eu esperava que ia ser melhor, ia ter mais interações entre os participantes dos 

dois países, achei que ia ser algo divertido. 

A18 Foi uma ótima experiência, algo que me deixou bastante interessada, por não 

ter sido produzido nada como este projeto!, 
 

 

QF P2 Você se sentiu mais motivado a aprender espanhol participando do projeto? Por quê? 

A1 Com toda certeza sim, pois é uma forma de aprendizado mais diferente da que 

estamos acostumadas e muito interativa, o que motiva o aluno. 

A2 Sim. Porque como a gente escutou e conversamos com eles, surgiu a 

necessidade de se comunicar de maneira mais eficiente. 

A3 Sim, pois o projeto me incentivou a estudar mais a língua espanhola, como 

intuito de me comunicar com os jovens argentinos. 

A4 Sim, pois ficou bem claro que não se aprende somente com livros e cadernos. O 

intercâmbio foi a prova concreta. 

A5 Sim, porque fiquei curioso em saber melhor de como pronunciar algumas 

palavras. 

A6 Sim. Porque a interatividade faz com que o dinamismo da língua esteja mais 
aparente. O vocabulário importa demais!  

A7 Sim, já gosto muito da língua, e me entusiasmei a aprender mais depois do 

intercambio. 

A8 Sim, porque queria entender melhor oque eles falavam 

A9 Sim, adoro a matéria e também a língua, acho ela muito bela. Tanto é que 

marquei essa opção em umas das provas mais importantes da minha vida, o 

ENEM. 

A10 Não muito, meu interesse é mais o inglês. Porém achei muito boa a ideia de 

mostrar outra língua através do trabalho; 

A11 Não muito, meu interesse é mais o inglês. Porém achei muito boa a ideia  de 

mostrar outra língua através do trabalho; 
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A12 Sim, Claro! Pretendo fazer um curso pra aprender mais a língua e talvez um 

intercambio. 

A13 Sim, acho que conhecer faz parte, e me motivou a conhecer mais sobre a 

pronúncia das palavras. 

A14 Sim. Pois aprender outra língua ajuda a se comunicar com diversas pessoas e é 

sempre bom aprender um pouco mais além do português. 

A15 Sim, pois pude ver como é a utilização da lìngua fora da sala de aula, a 

compreender melhor a sua importância. 

A16 Sim, pois quero visitar Córdoba e outros  países que tem como língua oficial o 

espanhol. Poder se comunicar com as pessoas é muito bom, facilita tudo. 

A17 Não, pois não tive quase nenhum contato com eles,com nada que me fizesse me 

motivar. 

A18 Me senti bastante motivada para aprofundar meu aprendizado na língua, pois 

foi divertido e ao mesmo tempo complicado tentar entender oque os Argentinos 

falavam, mesmo eu tendo estudado espanhol desde o sexto ano. 
 

 

QF P3 Que diferença você encontra entre aprender uma língua através de um projeto como esse 

em oposição às aulas tradicionais? 

A1 Posso dizer que a diferença é o dinamismo que há em um projeto como esse, 

pois assim o aluno se envolve mais e consequentemente se interessa mais.  
 

A2 Aulas através de um projeto como esse são bem mais atrativas e dinâmicas. 

Nos ajuda bastante, principalmente, a se expressar com mais facilidade e botar 

em prática o que aprendemos na teoria. 

A3 Há uma grande diferença. As aulas tradicionais se tornam monótonas e acaba 

sendo chato. Esse projeto faz com que os alunos se envolvam mais. 

A4 É mais interessante, motiva mais. E percebemos que sabemos muito mais do 

que achamos. 

A5 Encontro que com esse projeto a pessoas e concentra mais por mexer com 

negócios de internet, virtual entre outras. 

A6 Aprendemos sem ao menos saber que estamos aprendendo. É um processo 

natural, dinâmico. Isso quebra todos os tabus que existem nas salas de aula. A 

teoria pode ser levada para a prática e, assim, conseguimos obter um resultado, 

muitas vezes, melhor! 

A7 Através do projeto se torna mais interessante e diferente do comum, isso motiva 

mais o aluno a aprender 
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A8 A diferença é que o projeto é bem mais dinâmico 

A9 As aulas tradicionais, apesar de serem essenciais, não mostram a verdadeira 

aplicação da língua e não mostram a real cultura de um local. 

A10 Que quando pensamos que o mundo é pequeno de mais, pensamos que tudo em 

nossa volta é igual, mas vai além da imaginação, e esse projeto nos ajuda a 

abrir os olhos no mundo lá fora. 

A11 É uma maneira de se aprender e ampliar o vocabulário, e isso é bom para o 

rendimento; 

A12 Acho que aprende mais a língua numa aula diferente como um 

intercambio,normalmente aulas tradicionais fica cansativo. 

A13 O projeto de intercâmbio virtual proporciona um aprendizado mais “prático” do 

que o obtido com as aulas tradicionais. Participando dele, aprendi expressões 

corriqueiras e gírias como se eu morasse no país. 

A14 Que aprendemos muito mais praticando com eles, do que com uma aula 

normal. 

A15 Não desmerecendo as aulas tradicionais, mas o aprendizado através de projetos 

como esse é muito mais efetivo e eficaz. Tentar entender comentários, ser 

corrigido, aprender expressões típicas, tudo isso enquanto se faz novos 

conhecidos, foi bem diferente. 

A16 É muito mais motivante (sic), pois surge a vontade de conversar com os outros 

participantes, e aprender a língua deles torna isso mais fácil. 

A17 Iria ser um jeito mais descontraído de aprender o Espanhol. 

A18 Com certeza é mais interessante aprender atravésdo contato com fluentes na 

língua, pois se torna um aprendizado mais concreto. 
 

 

QFP4 Mudou em algum aspecto a impressão que você tinha da cultura e maneira de ser 

argentina. Como? 

A1 Não. 

A2 Sim, tanto da cultura como da maneira de ser argentina. Pude observar um lado 

mais simpático que não conhecia nos argentinos. 

A3 Sim. Eu não sabia quase nada sobre o país. Pude aprender mais e conhecer 

alguns costumes. 

A4 Não muito, o fato deles não terem tentado interagir tanto e o problema sobre o 

futebol, que mesmo que eu não tenha levado tanto em consideração, me 

confirmaram a impressão não muito boa que eu tinha deles. 

A5 Não. 
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A6 Não! Porque eu não tinha nenhuma visão formada mesmo. Foi uma ampla dose 

de conhecimento 

A7 Sempre gostei muito da Argentina, e agora depois do intercâmbio estou 

gostando muito mais. 

A8 Não, pois não conhecia tanto a cultura deles. 

A9 Sim, apesar de qualquer problema que tenha acontecido em relação aos jogos 

da Copa, descobri nos argentinos um povo muito divertido e legal, e que os 

gostos dos adolescentes argentinos são em parte bem parecidos com os nossos. 

A10 Não, porque eu já conhecia a Argentina pelo o que as pessoas falavam, e esse 

projeto só me fez confirmar os "boatos" a respeito desse país 

MARAVILHOSO. 

A11 Não muito, a ideia que tinha foi bem similar ao que vi nos trabalhos; 

 
A12 Sim, Agora eu sei que eles são bem alegres, simpáticos e bem comunicativos. 

A13 Com esse projeto, a minha visão sobre as cidades argentinas e sua cultura 

melhorou consideravelmente. As paisagens observadas me deixaram com um 

grande desejo de conhecer o país. 

A14 Alguns aspectos que fizeram diferenças, mas já conhecia um pouco da cultura 

deles. 

A15 Sim, sempre achei que a realidade argentina, a grosso modo, não fosse muito 

diferente da brasileira, mas vi que 

estava errada. As escolas me surpreenderam, os vídeos mostraram lugares 

lindos e coisas curiosas que eu não sabia. 

A16 Não, pois sempre achei eles educados e o projeto só confirmou isso. 

A17 Não. 

A18 Não mudou muito, já tinha uma expectativa antes do projeto e esta foi mantida 

após o mesmo. 
 

 

QFP5 Você poderia enumerar algumas características que definem os argentinos com os que 

você se comunicou durante o projeto? 

A1 Pessoas que gostam de musicas, gostam de ir à festas e sair com os amigos 

A2 Principalmente simpáticos e engraçados. 

A3 São animados, motivados a se comunicar e curiosos 

A4 São muito parecidos com a gente, jovens normais. Alguns muito simpáticos e  

solícitos. 
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A5  Sim, é um povo que mexe muito com tecnologia, é um povo que gosta de 

muito de bandas de rock, de pop. 

A6 Provocativos, conservadores... Ao mesmo tempo: gentis e receptivos 

A7 Simpáticos, amigáveis, divertidos. 

A8 Achei eles um pouco fechados 

A9 Engraçados, prestativos, legais. 

A10 Eles não são chatos como pensamos - Cultura diferente e bela.  

A11 Vejo que são bem receptivos e interativos;  

A12 Inteligentes, Educados, Engraçados, Simpáticos... 

A13 Em geral, os argentinos com os quais mantive contato por meio do projeto são 

descolados, independentes, um pouco briguentos e fanáticos por futebol. 

A14 Eram bem humorados, mas ao mesmo tempo eram meiotímidos. 

A15 Amigáveis, engraçados,educados (alguns)... 

A16 Educados e simpáticos. 

A17 Alguns, antipáticos e pouca gente se comunicou. 

A18 São jovens bastante unidos, simpáticos, extrovertidos e comunicativos. 

 

 

QF P6 Poderia enumerar algumas características que diferenciam os argentinos dos brasileiros? 

A1 O tipo de música que eles costumam ouvir, o jeito de se vestir, a comida e o 

comportamento em geral, pelo menos daqueles q eu pude interagir durante o 

projeto. 

A2 Vários. Em minha concepção apesar dos argentinos se mostrarem simpáticos, 

os brasileiros são bem mais acolhedores do que eles, porém os argentinos são 

mais pacientes. 

A3 Os brasileiros são mais comunicativos e entrosados.  Se envolveram mais com 

o projeto. 

A4 Sinceramente, não vejo nenhuma diferença muito grande. Creio que brasileiro 

seja mais "dado", mais simpático, 

A5 Os brasileiros são um povo que gosta de bagunçar, eles são mais sérios. 

A6 Somos bem menos egocêntricos em um ponto de vista socioantropológico. 
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A7 Estilos musicais, as comidas, as brincadeiras 

A8 Sim, o modo do lugar que eles saem com os amigos (sic) 

A9 Os argentinos usam-se mais de espaços ao ar livre do que brasileiros, o horário 

das festas argentinas são mais tarde que as brasileiras, a cultura brasileira que 

costuma chegar mais lá do que vice versa entre outraspeculiaridades. 

A10 Estilo musical, Dança,Comida  

A11 Cada um possui uma culturadiferente;  

A12 Os argentinos são mais alegres, mas o brasileiro é mais agitado,extrovertido 

A13 O povo brasileiro, em geral, é mais extrovertido, brincalhão e animado do que o 

povo argentino, que aparenta ser mais reservado. 

A14 Acho que a alegria, notei que o pessoal de lá é bem mais "recatado" do que nós. 

A15 Não sei mesmo. 

A16 A hospitalidade. 

A17 Simpatia e carisma, coisas que algumas pessoas argentinas não apresentaram, 

pelo menos a primeira vista, se comunicando através do facebook. 

A18 Diria que a união e o respeito pelas diferentes opiniões 

 

 

QF P7 - Você aprendeu algo novo sobre a cidade de Córdoba e a cultura do país? O quê? 

A1 Sim, como por exemplo, a estrutura da cidade, os prédios e coisas do tipo 

A2 Sim. Aprendi que eles adoram o chá mate e que assim como a gente também 

são fanáticos por seu futebol. 

A3 Conheci as ruas e os pontos turísticos. Conheci também como é a copa do 

mundo lá. 

A4 Não tinha muito conhecimento da cidade, mas descobri que ela é enorme, 

muito bonita, com lindos monumentos e que realmente vale a pena visitar. 

A5 Não! 

A6 Aprendi com os vídeos! Amei conhecer uma garota chamada Cielo. Ela é muito 

gentil e bonita! Conversamos algumas vezes. No vídeo dela, mostrou uma 

avenida larga e a escola. Parece um pouco com São Paulo, quanto a paisagem. 

A7 Conheci os pontos turisticos, a arquitetura da cidade, sobre a cultura, conheci 

algumas musicas e suas vestimentas 
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A8   

A9 Sim, aprendi várias expressões idiomáticas, conheci lugares de Córdoba mesmo 

que virtualmente, conheci cantores e escritores argentinos, o que eles costumam 

fazer no dia-a-dia e etc. 

A10 Bem diferente da nossa realidade, principalmente em relação aos aspectos 

climáticos! 

A11 Sim, que a cidade é organizada e bem acolhedora; 

A12 Sim, Aprendi como se fala o espanhol, os modos, costumes, A culinária. 

A13 Com o projeto, confirmei o meu pensamento de que Córdoba é uma cidade com 

muitas influências europeias. De novidade, descobri que os jovens de lá são 

extremamente envolvidos com a música (especialmente, a nacional e o rock). 

A14 Não muito, acho que o que aprendemos mais foi ver o que tínhamos em 

comum. Porque no final, as diferenças acabaram acarretando algumas brigas 

(futebol) 

A15 7- Conheci alguns pontos turísticos da cidade como o arco de Cordoba e um 

museu de artes muito lindo que tem lá, além de conhecer um pouco da cidade e 

arredores da escola através dos vídeos. 

A16 É uma cidade linda, com muitos lugares para visitar. 

A17 Não. 

A18 Aprendi alguns costumes dos jovens de lá, que seria ir ao parque e fazer 

pequenas reuniões entre amigos. 
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ANEXO F- Transcrição das entrevistas gravadas 
 

A4 

PERGUNTA RESPOSTA 

Você disse no questionário que tinha uma 

imagem negativa dos argentinos e que ainda 

depois da interação no projeto continuou com 

essa imagem. A que se deve especificamente? 

Alguns deles foram muito grossos com a 

gente depois da derrota de Brasil com 

Alemanha e outras coisas que aconteceram 

na Copa. 

Você acha que se não tivesse sido  pela Copa, 

teria sido diferente? 

Talvez, porque o futebol nos deixa muito 

exaltados e daí a gente só pensa nisso. 

Você acha que todos os argentinos sãogrossos? Não, claro que não. Alguns do projeto 

inclusive nos apoiavam e compreendiam. 

Você acha que essa rivalidade no futebol deve ser 

estendida a outros aspectos ou ficar somente no 

esporte? 

Creio que só no esporte. Quando a gente 

falou de outras coisas como música, 

comidas, eles eram legais e simpáticos, 

gostei deles. Mas foi só começar a Copa que 

alguns ficaram muito chatos. 

 

 

 

 
A17 

PERGUNTA RESPOSTA 

Você disse no questionário que tinha uma 

imagem negativa dos argentinos e que ainda 

depois da interação no projeto continuou com 

essa imagem. A que se deve especificamente? 

Na verdade não me comuniquei muito com 

eles durante o projeto, mas o que eles 

colocaram no FB sobre os brasileiros me 

deixou chateada, não gostei, foram muito mal 

educados. 

Todos eles foram mal educados? Não todos. 

Você tentou falar com os que pareciam gentis? Não, não quis, não tinha tempo e nãome 

interessava. 

5- Você acha que eles têm alguma aspecto que 

possa ser interessante e que poderia ser melhor 

conhecido e admirado? 

Mmmm, sim. Todos os países têm alguma 

coisa interessante. Acho que o país deles é 

lindo, meu pai viajou pra lá e me disse que é 
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 muito bonito. 

Você gostaria de ir lá?. Gostaria. 

Acha que conhecendo as pessoas e sua cultura, 

sua visão poderia mudar? 

Hummm, talvez sim. Não sei, se conheço 

outras pessoas e não se fala de futebol, pode 

ser. 
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A1 

 
 

Não, eles gostam de fazer as mesmas coisas. 

 
 

A2 

 
 

Eu acho que eles gostam mais de música do que a gente, mas em geral fazem as 

mesmas coisas. 

 
 

A4 

 
 

Gostam mais de ir nos parques e nas praças, usam muito as praças. Mas também 

eles não têm praias, a gente vai à praia. Mas, em geral acho que todos os 

adolescentes gostamos de fazer as mesmas coisas. 

 
 

A6 

 
 

É tudo a mesma coisa, ir a festas, paquerar. 

 
 

A7 

 
 

Fazem quase as mesmas coisas que nós, mas as festas lá começam muito tarde, 

mais de meia-noite às vezes, as meninas falaram. 

 
 

A12 

 
 

Não, o comportamento não é o mesmo, eles não são tão alegres. 
 

Entrevistador: está bem, mas as atividades praticadas por eles são muito 

diferentes? 

 

A12- não muito, mas eu surfo e eles não podem, não têm praia, daí fazem outras 

coisas. 

 
 

A15 

 
 

É, o comportamento é o mesmo, muda um pouco os detalhes. 
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Você disse que achou o projeto pouco produtivo, poderia explicar melhor sua 

opinião? 

A11 A17 

Na verdade não participei de quase 

nada do projeto porque não gosto do 

espanhol nem de fazer amizades por 

internet. 

É porque eles foram mal educados, 

aí já preferi não participar e nem 

falar, com eles senão iria me chatear 

mais. 

Acredita que se tivesse participado mais, sua opinião seria outra? 

A11 A17 

Talvez, não sei. Mas eu prefiro as 

aulas normais onde aprendo sobre a 

língua, a gramática etc. 

Não , acho que teria ficado com 

raiva deles. 
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