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Parabolicamará 

 
Antes mundo era pequeno  

Porque Terra era grande  

Hoje mundo é muito grande  

Porque Terra é pequena  

Do tamanho da antena parabolicamará  

Ê, volta do mundo, camará  

Ê-ê, mundo dá volta, camará  

Antes longe era distante  

 Perto, só quando dava  

 Quando muito, ali defronte  

E o horizonte acabava  

Hoje lá trás dos montes, den de casa, camará  

Ê, volta do mundo, camará  

Ê-ê, mundo dá volta, camará  

Pela onda luminosa  

Leva o tempo de um raio  

Tempo que levava Rosa  

Pra aprumar o balaio  

Quando sentia que o balaio ia escorregar  

Ê, volta do mundo, camará  

Ê-ê,mundo dá volta, camará 

Gilberto GIl 

  



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral promover uma experiência intercultural via 

telecolaboração assíncrona no ambiente escolar. Também são objetivos 

específicos desta pesquisa elaborar e implementar um protocolo de atividades 

preparatórias para a telecolaboração assíncrona e identificar aspectos que 

denotem o desenvolvimento da Competência Comunicativa Intercultural (CCI) 

nas produções dos alunos brasileiros participantes. Com base nisso, realizamos 

uma pesquisa qualitativa interpretativista (BORTONI-RICARDO,2008) que 

contou com a participação 30 alunos brasileiros do Ensino Médio do IFRN 

Campus Natal Zona Norte que se corresponderam via e-mail com cerca de 110 

alunos universitários da Universidade da Califórnia em Davis durante seis 

semanas. O corpus analisado foi composto por um questionário aplicado aos 

alunos brasileiros como parte de sua preparação para a telecolaboração, e pelos 

e-mails escritos por eles ao longo das semanas da parceria. Apoiamo-nos, 

principalmente, nos estudos de Byram (1997; 2008) e Kramsch (1993; 1996; 

1998), no que diz respeito ao desenvolvimento da Competência Comunicativa 

Intercultural, ao ensino intercultural de línguas e à relação entre língua e cultura; 

em Belz (2003), Menard-Warwick et al (2013) e O´Dowd (2003; 2011) que 

discorrem sobre a telecolaboração como recurso para o ensino de línguas. Os 

resultados relevam que os alunos brasileiros aproveitaram a experiência 

intercultural para discutir assuntos complexos como preconceito, diversidade 

cultural e as noções atreladas à língua inglesa no Brasil. O protocolo de 

atividades mostrou-se consistente na preparação dos alunos para a 

colaboração. Dele, destacam-se as simulações de envio e resposta de 

mensagens e a exposição de e-mails reais com o propósito de debater a 

correção gramatical, a adequação dos níveis de formalidade e discutir aspectos 

culturais. Ademais, através de análise linguística aplicada aos e-mails, em que 

se utilizaram os Sistemas de Avaliatividade, ficaram evidenciados os indicadores 

do desenvolvimento de todos os componentes da CCI, quais sejam, atitude, 

conhecimento, habilidades e consciência cultural crítica. 

 

Palavras-chave: Experiência Intercultural. Telecolaboração. Competência 

Comunicativa Intercultural. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to promote an intercultural experience via asynchronous 

telecolaboration in the school environment. There are also specific objectives in 

this research, which are to elaborate and implement a protocol of preparatory 

activities for the asynchronous telecolaboration and to identify aspects that 

denote the development of the Intercultural Communicative Competence (ICC) 

in the productions of the participating Brazilian students. Based on this, we 

carried out a qualitative interpretative research (BORTONI-RICARDO, 2008) that 

counted on the participation of 30 Brazilian High School students from IFRN 

Campus Natal Zona Norte, who corresponded via e-mail with about 110 

university students from the University of California - Davis for six weeks. The 

corpus analyzed was composed of a questionnaire applied to the Brazilian 

students as part of their preparation for the telecolaboration, and by e-mails 

written by them during the weeks of the partnership. We are support the studies 

of Byram (1997, 2008) and Kramsch (1993, 1996, 1998), regarding the 

development of Intercultural Communicative Competence, intercultural language 

teaching and the relationship between language and culture; In Belz (2003), 

Menard-Warwick et al (2013) and O'Dowd (2003; 2011) who discuss 

telecolaboration as a resource for language teaching. The results show that the 

Brazilian students took advantage of the intercultural experience to discuss 

complex subjects such as prejudice, cultural diversity and the notions linked to 

the English language in Brazil. The activity protocol proved to be consistent in 

preparing students for the collaboration. In the list of actions developed and 

implemented, we highlight the simulations of sending and replying to messages 

and the exhibition of real emails for discussing grammatical correction, the 

adequacy of levels of formality and addressing cultural aspects. In addition, 

through the linguistic analysis applied to the e-mails, in which the Appraisal 

Systems were used, the indicators of the development of all the components of 

the ICC, namely, attitude, knowledge, skills and critical cultural awareness were 

evidenced. 

 

Keywords: Intercultural Experience. Telecolaboration. Intercultural 

Communicative Competence. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal promover una experiencia intercultural 

a través de telecolaboración asíncrona en el ambiente escolar. También son 

objetivos específicos de esta investigación elaborar e implementar un protocolo 

de actividades preparatorias para la telecolaboración asíncrona e identificar los 

aspectos que denoten el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural 

(CCI) en las producciones de los alumnos brasileños participantes. En base a 

esto, realizamos una investigación cualitativa interpretativista (Bortoni-Ricardo, 

2008) de la cual participaron 30 estudiantes brasileños de la Enseñanza Media  

del IFRN Campus Natal Zona Norte que se correspondieron por correo 

electrónico con alrededor de 110 estudiantes universitarios de la Universidad de 

California en Davis durante seis semanas. El corpus analizado consistió en un 

cuestionario aplicado a los estudiantes brasileños como parte de su preparación 

para la telecolaboración y en los correos electrónicos escritos por ellos durante 

las semanas de la colaboración. Nos basamos principalmente en estudios de 

Byram (1997; 2008) y Kramsch (1993; 1996; 1998), con respecto al desarrollo 

de la Competencia Comunicativa Intercultural, a la enseñanza intercultural de 

idiomas y a la relación entre lengua y cultura; en Belz (2003), Menard-Warwick 

et al (2013) y O'Dowd (2003; 2011) que discuten la telecolaboración como un 

recurso para la enseñanza de idiomas. Los resultados revelan que los 

estudiantes brasileños tomaron la experiencia intercultural para discutir asuntos 

complejos como prejuicio, diversidad cultural y nociones vinculadas a la lengua 

inglesa en Brasil. El protocolo de actividades fue consistente en la preparación 

de los estudiantes para la colaboración. De ese se destacan las simulaciones de 

envío y respuesta de mensajes y la exposición de correos electrónicos reales 

con el propósito de debatir la corrección gramatical, la adecuación de los niveles 

de formalidad y de discutir sobre aspectos culturales. Además, a través del 

análisis lingüístico aplicado a los correos electrónicos, en los que se utilizaron 

los Sistemas de Evaluatividad, se evidenciaron los indicadores de desarrollo de 

todos los componentes de la CCI, a saber, actitud, conocimiento, destrezas y 

conciencia cultural crítica. 

 

Palabras clave: Experiencia Intercultural. Telecolaboración. Competencia 

Comunicativa Intercultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 De quantas maneiras se pode definir a velocidade? Aparentemente, não 

muitas. Segundo a Física, a velocidade é uma grandeza vetorial relacionada ao 

deslocamento de um corpo no espaço em um determinado intervalo de tempo.  

Velocidade e tempo, a propósito, sempre estiveram intimamente ligados. Por 

acaso, estaria o tempo passando mais rápido? Bem, até que nos desmintam os 

físicos e os matemáticos, não. Os segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, 

enfim, continuam durando o mesmo que duravam no século passado.  

Nesse caso, foi, possivelmente, a nossa percepção do tempo que mudou. 

Por exemplo, a própria ideia de século passado já nos parece um horizonte 

distante, quando na verdade, só estamos dezessete anos adiante. Em termos 

históricos, isso é (ou costumava ser) algo como falar de um evento ocorrido na 

noite passada. Ainda que as grandezas permaneçam as mesmas, temos a 

impressão que o tempo corre mais rápido. 

Isso porque, segundo Bauman (2007), passamos por uma fase de 

transição entre a solidez da modernidade e a liquidez da pós-modernidade, ou 

como chamamos neste trabalho, a contemporaneidade. Na liquidez 

característica da contemporaneidade, as organizações sociais não conseguem 

mais garantir a possibilidade de manutenção de rotinas ou repetição de 

comportamentos, já que “se decompõem e se dissolvem mais rápido que o 

tempo que leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se 

estabeleçam” (BAUMAN, 2007, p. 7). Tal como os líquidos, essas organizações 

assumem a forma do continente da vez. 

Muito do que testemunhamos na contemporaneidade foi impulsionado 

pela revolução dos meios de transporte e comunicação. As viagens de um lado 

a outro ficaram mais rápidas e o mundo, por assim dizer, “encolheu”. As 

transmissões via satélite nos despertaram interesse e curiosidade pelas terras 

estrangeiras, a TV expôs as mazelas do mundo como as guerras e a fome, tudo 

em horário nobre e em tempo real. Novamente citando Bauman (2007), temos 

que  
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num planeta atravessado por “auto-estradas da informação”, nada que 
acontece em alguma parte dele pode de fato, ou ao menos 
potencialmente, permanecer do “lado de fora” intelectual. Não há terra 
nulla, não há espaço em branco no mapa mental, não há terra nem 
povo desconhecidos, muito menos incognoscíveis” (BAUMAN, 2007, 
p. 11). 

 

 A rapidez com que a informação circula por essas autoestradas foi, 

depois, potencializada pela popularização da internet que, além de oferecer ao 

usuário um maior cardápio de canais de mídia, deu-lhe também autonomia 

suficiente para decidir quando e com quais pautas se engajar. Esse processo 

que, num primeiro momento, representou mudanças somente no mundo 

material, foi o mesmo que promoveu a quebra dos maniqueísmos próprios da 

modernidade e fez com que um grande número de pessoas experimentasse 

modos socioculturais de vida que ainda tentamos entender (BLOOMAERT; 

RAMPTON, 2011). 

Fato é que praticamente não conseguimos mais imaginar um tempo 

diferente do nosso, um tempo sem gadgets, apps, likes e shares. É quase 

impossível pensar em uma época na qual nossas listas de atividades cotidianas 

não vinham acompanhadas de hashtags. A tecnologia mudou nosso jeito de 

viajar, aprender, investir e a forma como nos relacionamos. Sinal dos tempos.  

Nesses tempos, que são de globalização, a circulação de informações é 

também circulação de coisas e pessoas em escala global. De acordo com 

Ribeiro (2011), o que a migração de pessoas tem de peculiar durante a 

globalização é muito mais a sua complexidade e diversidade do que o seu 

volume. Para o autor, “os novos tipos de migrantes vão criando sistemas 

interétnicos mais complexos e diversificados, contribuindo, certamente, para o 

aumento da pluralidade étnico-cultural [...]” (RIBEIRO, 2011, pp. 7-8).  Esses 

migrantes, obviamente, estabelecem relações dos mais variados tipos com a 

sociedade na qual se fixam, influenciando-a e sendo influenciados por ela 

(BLOOMAERT; RAMPTON, 2011). Nesses termos, podemos concluir que a 

comunicação entre culturas (a comunicação intercultural), da forma como a 

conhecemos, é tanto uma resposta à globalização quanto uma faceta dela.   

 Discorrendo sobre essa problemática, Piller (2011) afirma que  
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a comunicação intercultural na vida real está embutida na globalização 
econômica, social e cultural, na migração transnacional e nos estudos 
no exterior. Os principais desafios da comunicação intercultural são o 
desafio linguístico da aprendizagem de línguas, os desafios discursivos 
da estereotipia, e os desafios sociais da inclusão e da justiça1 (PILLER, 
2011, p. 1, tradução nossa). 

 

 Alinhamo-nos perfeitamente com Piller (2011) quanto à descrição e aos 

desafios atribuídos à comunicação intercultural. Assumimos que o diálogo é um 

caminho adequado para conviver com as diferenças, embora muitos insistam 

que a melhor forma de lidar com elas é (re) construindo muros. Acreditamos que 

mesmo a questão da segurança, assunto premente no momento atual, pode ser 

debatida pelo viés da tessitura de laços mais humanos. Embora saibamos que 

muito desse esforço depende de disposições individuais, de modo geral, 

entendemos que a educação é a instância que tem o poder de, de maneira 

organizada e sistemática, despertar nos aprendizes as atitudes e a consciência 

crítica necessárias para questionar o aumento de políticas unidimensionais.  

Nesse cenário, consideramos que o ensino de línguas estrangeiras 

assume papel importante porque, como é corroborado pelos documentos oficiais 

citados neste trabalho, é através dele que o aluno pode ter experiências 

interculturais, isto é, pode entrar em contato com aspectos da cultura de outros 

países e ter acesso a formas de pensar e agir que diferem da sua.  Com o uso 

da internet como ferramenta pedagógica, esse acesso se torna muito mais 

viável. Assim, acreditamos que a partir do ensino integrado de língua e cultura e 

de experiências interculturais, sejam elas no mundo real ou virtual, o aluno pode 

desenvolver a Competência Comunicativa Intercultural (CCI) (BYRAM, 1997), 

que engloba qualidades pessoais como a atitude de abertura e curiosidade frente 

à cultura do outro, as habilidades para interpretar noções que subjazem 

documentos ou eventos, além da aquisição de conhecimentos sobre práticas 

culturais que, depois, pode ser utilizados numa interação. É precisamente nesse 

contexto que está a relevância desta pesquisa, que se debruça sobre uma 

                                                             
1 “Intercultural communication in real life is embedded in economic, social and cultural 
globalisation, transnational migration and overseas study. The main challenges of intercultural 
communication are the linguistic challenges of language learning, the discursive challenges of 
stereotyping, and the social challenges of inclusion and justice” (PILLER, 2011, p. 1). 
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colaboração entre pessoas de diferentes partes do mundo, a qual foi 

estabelecida por meio da internet. 

A pesquisa que ora introduzimos se insere no âmbito da Linguística 

Aplicada e aproveita o caráter interdisciplinar dessa área para se aproximar de 

disciplinas como a Sociologia e a Antropologia e tratar de assuntos que são 

contingenciais para o estudo, tais como globalização. Nesse trabalho, 

assumimos como um de nossos principais pressupostos teóricos que língua e 

cultura são construtos sociais dinâmicos, sempre em reformulação, e que 

estabelecem uma relação inextricável entre si. Apoiamo-nos também na noção 

de que os conceitos de comunidade e grupo social têm uma relação cada vez 

menor com espaços geográficos. A saber, o primeiro é tomado como 

comunidade discursiva para abarcar os modos comunicativos através dos quais 

um grupo social atinge seus objetivos; grupo social, por sua vez, é definido como 

um grupo de pessoas que interage, possui características comuns e 

compartilham um senso de coletividade.  

Aqui, serão apresentados o processo de preparação, a execução e as 

análises de uma colaboração via e-mail entre 30 alunos brasileiros do Ensino 

Médio do IFRN Campus Natal Zona Norte e cerca de 110 alunos internacionais, 

que cursavam cadeira Global English for Communication na Universidade da 

Califórnia – Davis. A esta colaboração via e-mail chamamos, em vários 

momentos do trabalho, telecolaboração assíncrona.  

Assim, levando-se em conta o caráter educativo do ensino de línguas 

estrangeiras (BRASIL, 2006), a relevância de criar oportunidades de 

desenvolvimento da Competência Comunicativa Intercultural numa perspectiva 

de ensino integrado de língua e cultura, e ainda o potencial das experiências 

interculturais, temos as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

• É possível promover o desenvolvimento da CCI numa 

telecolaboração assíncrona? 
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• Se sim, é possível identificar aspectos do desenvolvimento da CCI 

nas produções (questionários e e-mails) dos alunos brasileiros 

envolvidos na telecolaboração assíncrona? 

 

A partir das perguntas acima, esta pesquisa estabelece como seus 

objetivos: 

Geral:  

• Promover uma experiência intercultural via telecolaboração 

assíncrona no ambiente escolar. 

Específicos: 

• Elaborar e implementar um protocolo de atividades preparatórias 

para a telecolaboração assíncrona; 

• Identificar aspectos que denotem o desenvolvimento da 

Competência Comunicativa Intercultural nas produções 

(questionários e e-mails) dos alunos brasileiros participantes da 

telecolaboração assíncrona.  

 

Para a consecução desses objetivos, este estudo se define como uma 

pesquisa qualitativa de cunho interpretativista, pois “explora a ideia de que a 

observação do mundo e dos fenômenos que nele se dão está diretamente 

vinculada às práticas sociais dos indivíduos e aos significados” (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 195). No paradigma qualitativo, o método adotado neste 

trabalho foi o da pesquisa-ação pois, como defende O´Dowd (2003), ele é um 

dos que melhor se amoldam à natureza co-construtiva de uma telecolaboração. 

O passo-a-passo desta investigação reproduz a dinâmica da pesquisa-ação 

descrita por Tripp (2005), que envolve movimentos cíclicos de planejamento, 

ação, descrição e avaliação. Cumpre-nos dizer que as categorias que foram 

examinadas surgiram indutivamente a partir das leituras dos e-mails dos alunos 

brasileiros e suas análises foram empreendidas com base nos pressupostos 

teóricos basilares desta pesquisa, já apresentados antes, e também nos 
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trabalhos de Kramsch (1993; 1998), Byram (1997; 2008), Piller (2011), Holliday 

et al (2004) e Martin e White (2005).  

Além da Introdução, em que é apresentado um panorama do trabalho, 

incluindo uma contextualização, os objetivos e a relevância da pesquisa, e das 

Considerações Finais, onde são retomados os resultados observados e 

apresentadas as contribuições deixadas por esta investigação, esta tese está 

dividida em cinco capítulos. 

No primeiro, são discutidas as transformações ocorridas no Século XX 

com base em trabalhos como os de De Long e Eichengreen (1991), Czakó e Sik 

(1999), Mattelart (2000) e Simon (2011); a globalização e seus efeitos nas 

sociedades, por Silva (2000), Geertz (2001), Bauman (1999; 2007) e Silva e 

Engler (2007); a superdiversidade definida por Vervotec (2010) e Blommaert e 

Rampton (2011); e a educação na contemporaneidade, baseada em Cope e 

Kalantzis (2000) e Morin et al (2003). 

O segundo capítulo traz as recomendações de documentos brasileiros 

(BRASIL, 2000; 2006) e americanos (ACTFL, 2006) para o ensino de línguas; a 

definição de língua em Fairclough (1989) e Saussure (2006), entre outros; a 

definição de cultura com base nos trabalhos de Lyons (1987), Kramsch (1993; 

1996; 1998) e Corbett (2003); a relação entre língua e cultura baseada em 

Bhabha (1992) e Kramsch (1993; 1996); a abordagem intercultural e a educação 

para a cidadania intercultural situadas em Byram (1997;2008). 

No terceiro capítulo estão as questões relativas ao ensino de línguas na 

internet e à telecolaboração em trabalhos como O´Dowd (2003; 2011), Ware e 

Kramsch (2005); Belz e Thorne (2006) e Mernard-Warwick et al (2013). Também 

neste capítulo estão os princípios dos Sistemas de Avaliatividade baseados em 

Martin e White (2005), e Halliday (2014) e sua aplicação nas telecolaborações, 

discussão que se apoia, principalmente, em Belz (2003). 

O quarto capítulo foca na metodologia da pesquisa, situando-a no 

paradigma qualitativo proposto por André (1995) e Bortoni-Ricardo (2008) e 

definindo-a como uma pesquisa-ação conforme apresentação de Nunan (1992), 

Wallace (1998) e Tripp (2005). Este capítulo traz ainda a descrição das 
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ferramentas de coleta de dados, seus usos e a forma como foi organizado o 

corpus desta investigação. Nessas seções, algumas das referências foram Belz 

(2003), Ware (2005), Motta-Roth (2005) e Dörnyei e Tagushi (2010). 

Por último, o quinto capítulo é o que traz as análises feitas com base nos 

já citados Kramsch (1993; 1998), Byram (1997; 2008), Belz (2003), Holliday et al 

(2004), Martin e White (2005), além de Crystal (1997) e Piller (2011). 
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1 SOCIEDADE E LINGUAGEM 

 

 Conforme já apresentado, esta é uma pesquisa qualitativa 

interpretativista, dado o seu “interesse em entender, interpretar fenômenos 

sociais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34) e que se 

ocupa de uma experiência intercultural2 via telecolaboração assíncrona. Estudar 

esse objeto pressupõe a necessidade de abordar vários temas que a ele são 

inerentes, tais como os conceitos de língua e cultura. Ao longo dessa tese, 

veremos que o interesse por discutir língua e cultura e, principalmente, sua 

relação com o ensino de línguas estrangeiras (LEs) é relativamente recente e 

faz parte de um contexto mais amplo, que envolve fatores como a globalização, 

a expansão das economias, a revolução tecnológica do período pós-guerra e os 

novos processos migratórios que desafiam a lógica há muito estabelecida. É 

desse caldeirão que decorrem, por exemplo, as recomendações didático-

pedagógicas para o ensino de línguas contidas em documentos oficiais do Brasil 

e do mundo, as publicações que discorrem sobre a cidadania intercultural e 

sobre o papel político do ensino de línguas estrangeiras bem como as várias 

pesquisas que tratam do ensino integrado de LEs e cultura.  

Sendo assim, esta tese não pode se furtar de acercar-se do tema da 

globalização, tratando-o como um pano de fundo, antes de se debruçar sobre 

seu objeto de estudo propriamente dito. Entretanto, vale frisar que o processo de 

globalização será abordado com devida brevidade posto que o que dele mais 

interessa a esta pesquisa são as transformações sociais engendradas. 

 Conforme se vê em Almeida Filho (2008), é próprio da Linguística 

Aplicada (LA) e de sua natureza interdisciplinar abordar teoria concernente a 

outras ciências quando são pesquisadas questões de linguagem situadas na 

prática social, as quais nem sempre encontram amparo teórico já constituído na 

LA. A intenção aqui é, pois, fazer-se um esforço de pesquisa aproximando este 

trabalho de outras disciplinas das Ciências Humanas como a Sociologia e a 

Antropologia, quando isto for contingencial para seu desenvolvimento. 

                                                             
2 Mais detalhes sobre o tema serão abordados no Capítulo 2. 
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 Por isso, neste primeiro capítulo, serão abordadas as transformações 

econômicas, tecnológicas e políticas ocorridas no século XX, a globalização e 

sua interferência nas sociedades. Em seguida, serão trazidos à pauta de 

discussão o conceito de superdiversidade e seus efeitos nos estudos da 

linguagem e, por último, os compromissos da educação no arcabouço da 

contemporaneidade. 

 

1.1 Século XX: um tempo de transformações 

  

O século XX marcou a humanidade como um tempo de profundas 

mudanças provocadas, por exemplo, pelas Grandes Guerras Mundiais e por 

várias crises econômicas.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, observa-se a 

devastação da Europa e o estabelecimento dos Estados Unidos e da União 

Soviética (URRS) como principais potências mundiais. A partir dessa época, 

essas potências travaram uma luta econômica, política, ideológica e cultural 

visando à expansão de suas zonas de influência. O mundo foi então bipolarizado 

entre as ideologias capitalista, representada pelos EUA e seus aliados, e a 

comunista, liderada pela URRS. Ao redor do planeta, havia pouca neutralidade 

de fato. De algum modo, quase todo o mundo pendia para um dos dois lados.  

Analisando a situação em que se encontrava o Velho Continente e 

tentando se antecipar à possibilidade de avanço do comunismo, os EUA 

lançaram o Plano Marshall (oficialmente conhecido como Plano de Reconstrução 

Europeia), que visava à recuperação dos países da Europa Ocidental no final da 

década de 1940. De acordo com Simon (2011, p. 35), o Plano Marshall “incluía 

não somente a oferta de dinheiro, mas também de maquinaria, matéria-prima e 

peritos em tecnologia norte-americana”. Esta é considerada por autores como 

De Long e Eichengreen (1991) uma das primeiras iniciativas em direção à 

integração da Europa, uma vez que abriu espaço para o estabelecimento de 

instituições representativas e suavizou barreiras comerciais tanto entre os 

próprios países europeus quanto com os Estados Unidos. 
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Como esperado, os países do Leste Europeu (constituintes do bloco 

comunista) não aderiram ao plano. A eles, foi apresentada outra via de 

recuperação: o COMECON (Conselho para Assistência Econômica Mútua) que, 

segundo Czakó e Sik (1999), constituía-se de uma organização 

intergovernamental cujas atividades principais eram fomentar o planejamento 

conjunto e promover o comércio multilateral. Naturalmente, a implementação de 

tais planos findou por sedimentar o antagonismo da URRS em relação aos EUA, 

tal como ratificado por Simon (2011).  

Entre os anos de 1950 e 1960, após o estabelecimento dessas relações 

comerciais, o modelo administrativo de empresas norte-americanas se 

disseminou pelo mundo e se caracterizou pela modernização das linhas de 

produção e pela redução de custos via produção em série e em grande escala. 

Ao longo de mais de trinta anos, os dois blocos se empenharam numa 

corrida armamentista e tecnológica que promoveu a conquista do espaço e, 

colateralmente, trouxe incrementos para as comunicações, os transportes, a 

indústria etc. A respeito do avanço nas comunicações, Mattelart (2000, p. 85) 

afirma que o cenário da Guerra Fria determinou “os modelos de implantação dos 

sistemas de satélite. O eixo Norte/Sul vai encontrar-se implicado no eixo 

Leste/Oeste [...]. A comunicação torna-se sinônimo de modernização”.  

 A disputa entre esses dois blocos hegemônicos se estabilizou por volta 

dos anos 70 e começou a perder força na década seguinte, quando de um lado 

temos uma URSS claudicante, apontando o declínio do comunismo e, de outro, 

o fortalecimento do capitalismo através de políticas neoliberais promovidas, 

principalmente, pelos EUA e pela Grã-Bretanha, tais como abolição do controle 

do fluxo financeiro e menor taxação de empresas transnacionais.  

Essas medidas alavancaram profundas alterações econômicas e sociais 

que delimitam uma fase de integração mundial que avançou nos anos 80: a 

globalização, processo que delineia “a unificação do campo econômico e, por 

extensão, caracteriza o estado geral do planeta” (MATTELART, 2000, p. 123). 
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1.2 Globalização e seus efeitos nas sociedades 

 

Segundo Silva e Engler (2007), o termo globalização descreve uma 

crescente interdependência entre os países do mundo, a qual tem como 

propulsores o comércio internacional aliado aos enormes crescimentos no 

movimento de capitais e à revolução tecnológica. Este conceito de globalização 

está baseado num conjunto de princípios neoliberais dentre os quais destaca-se 

a dominação de classes representada pelas relações econômicas, sociais e 

ideológicas contemporâneas.  

Toda essa revolução tem como resultados práticos, no mundo do 

trabalho, um modelo de produção mais flexível, altamente informatizado e gerido 

por administrações mais descentralizadas. A essa revolução também são 

atribuídas significativas mudanças nos espaços sociais e culturais devido à 

intensa evolução das tecnologias de informação.  

Bauman (2007) afirma que o efeito da globalização conduz a uma estreita 

relação entre economias e sociedades3, uma vez que num planeta aberto à 

livre circulação de capital e mercadorias, o que acontece em um determinado 

lugar tem um peso sobre o modus vivendi das sociedades de todos os outros 

lugares. Em outras palavras, “todas as sociedades são agora total e 

verdadeiramente abertas, seja material ou intelectualmente” (BAUMAN, 2007, p. 

12). 

Para autores como Coracini (2003), a abertura das sociedades à 

globalização e à ideologia neoliberal concorre para a objetificação do ser 

humano, convertendo-o em mercadoria em meio a outras mercadorias. Assim, 

pode-se inferir que a globalização interfere peremptoriamente no sentimento de 

identidade subjetiva, social e nacional.   

Esse atravessamento da globalização na constituição das identidades 

pode ser analisado por dois vieses.   

                                                             
3 Grifo nosso. 
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O primeiro defende que o fenômeno da globalização tem como 

consequência a posterior homogeneização das identidades. De acordo com 

Patriota (2002), a globalização é um processo desigual que tem sua própria 

geometria de poder. Desta feita, há que se observar que as sociedades 

contemporâneas vivenciam frequentemente tensões entre o global e o local que 

terminam por deixar clara a assimetria de valores. Assim, na medida em que as 

fronteiras se abrem para o novo, corre-se o risco de que a força hegemônica do 

globalizador se implante sobre o espaço subalterno do globalizado, 

enfraquecendo-o.  Para Bauman, esse processo de homogeneização é o 

ressurgimento de um dos princípios da modernidade – a assimilação – que, na 

essência é “uma declaração de guerra à ambiguidade semântica, às qualidades 

sobre ou subdeterminadas” (BAUMAN, 1999, p. 117). 

Entretanto, em que pese a afirmação de Silva (2000) de que a atribuição 

de nomear e definir as identidades e diferenças de fato pode remeter ao exercício 

de forças hegemônicas e das mais amplas relações de poder, deve-se ponderar 

que identidades locais não foram de todo aniquiladas por ações globalizantes, 

afinal, diversos grupos ainda conservam traços constitutivos próprios que 

“desafiam a ideia de uma pretensa homogeneidade global” (ZALGELMI et al., 

2013, p. 78).  

Assim, considerando que traços distintivos entre grupos sociais ainda são 

observáveis, o segundo viés de análise apresenta-se como aquele que admite 

as diferenças e apregoa a tolerância às diversidades. Nessa perspectiva, 

estimula-se uma atitude positiva para com o outro sob o pressuposto liberal de 

que a natureza humana tem variadas formas de se manifestar, todas igualmente 

legítimas e que, por isso mesmo, devem ser respeitadas. Nesses termos, temos 

que toda diferença é natural e boa (SILVA, 2000).  

Todavia, como afirma Coracini (2003), não é incomum que essa 

apresentação da diversidade não supere a superficialidade de se abordar o outro 

de maneira fetichizada ou exótica. Isto assim colocado não passaria, na verdade, 

de um ato de divisão do mundo social entre “nós e eles” no qual estão implicados 

processos de inclusão e exclusão (ex.: brasileiros/estrangeiros; brancos/negros; 

normais/anormais). Trata-se, portanto, de fixar uma identidade como norma, 
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avaliar outras identidades e hierarquizá-las, ou seja, atribuir-lhes um juízo de 

valor. Para Silva (2000, p. 4) 

a força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como 
uma identidade mas simplesmente como a identidade. 
Paradoxalmente, são as outras identidades que são marcadas como 
tais. Numa sociedade em que impera a supremacia branca, por 
exemplo, ‘ser branco’ não é considerado uma identidade étnica ou 
racial. Num mundo governado pela hegemonia estadunidense, ‘étnica’ 
é a música ou a comida de outros países. 

 

 Assim, na medida em que se lança mão desse tipo de classificação 

decorrente de oposições binárias (HALL, 2003), é possível observar a vaguidão 

que por vezes subjaz o discurso da tolerância e que termina por reforçar as 

supracitadas dicotomias.  

É justamente o vago e benevolente discurso de tolerância às diversidades 

o que alicerça o chamado multicuralismo, aqui entendido como a justaposição 

de culturas numa mesma sociedade, num mesmo espaço, porém com pouca ou 

nenhuma interação. Apesar do fato de o multiculturalismo idealizar a 

compreensão de uma sociedade em suas dimensões mais plurais (gênero, raça, 

classe social, padrão cultural e linguístico), é plausível acreditar que ele não vai 

muito além do simples reconhecimento das diferenças e diversidades. De acordo 

com Silva (2000, p. 7), por mais edificante e desejável que possa parecer, o 

discurso multicultural impede que “vejamos a identidade e a diferença como 

processos de produção social, como processos que envolvem relações de 

poder”.  

De acordo com Bauman  

o mundo é ambivalente, embora seus governantes e colonizadores não 
gostem que seja assim e tentem a torto e a direito fazê-lo passar por 
um mundo não ambivalente. As certezas não passam de hipóteses, as 
histórias não passam de construções, as verdades são apenas 
estações temporárias numa estrada que sempre leva adiante, mas 
nunca acaba. Mais nada? Muita astúcia foi utilizada e muito veneno 
destilado em relação à ambivalência – esse flagelo de toda intolerância 
e de toda pretensão monopolística - para falar de hipóteses, 
construções ou estações temporárias como se “não passassem de ...”. 
A ambivalência não é para ser lamentada. Deve ser celebrada. A 
ambivalência é o limite de poder dos poderosos. Pela mesma razão, é 
a liberdade daqueles que não têm poder (BAUMAN, 1999, p. 189-190). 
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Vale enfatizar que, nesses termos, deve-se sempre buscar tratar as 

questões de cultura e identidade não como questões de consenso ou mera 

comunicação, mas como questões que envolvem relações de poder.    

Além das referidas relações de poder, qualquer abordagem às questões 

identitárias, sociais e culturais deve ter em conta que nas últimas décadas o 

mundo tem assistido a intensos movimentos de população amplificados por um 

massivo crescimento demográfico. 

Devido à natureza difusa desses movimentos populacionais, as 

sociedades passaram a ser percebidas como matrizes de uma série de conexões 

- e desconexões – randômicas cujo volume de permutações possíveis não pode 

ser medido. Por conta disso, Geertz (2001) observa que questões inerentes à 

diversidade cultural, que antes emergiam da interação entre sociedades, agora 

estão cada vez mais instaladas dentro delas. Isso porque, segundo o autor, 

as fronteiras sociais e culturais têm uma coincidência cada vez menor 
– há japoneses no Brasil, turcos às margens do Main e nativos das 
Índias Ocidentais e Orientais encontrando-se nas ruas de Birmingham 
-, num processo de baralhamento que já vem acontecendo há muito 
tempo, é claro (na Bélgica, no Canadá, no Líbano, na África do Sul, e 
nem Roma dos Césares era lá muito homogênea), mas que em nossos 
dias aproxima-se de proporções extremas e quase universais (p. 77). 

 

 Portanto, não é mais suficiente apenas perceber as diferenças. Sendo o 

contraste cultural um caminho sem volta, faz-se necessário encará-lo como uma 

plena oportunidade de aprendizado, capaz de fazer o indivíduo compreender de 

maneira efetiva como se arranjam as relações sociais, culturais e políticas 

atualmente, a fim de estabelecer um melhor diálogo entre as diferenças. Para 

Dantas de Lima (2011, p. 56), “é preciso exercitar a solidariedade em vez da 

mera tolerância, a qual nos é mais cômoda por ser de natureza egocêntrica e 

contemplativa”.  

Em suma, é preciso se afastar de um ponto de vista etnocentrista, que 

fixa identidades e considera o contraste cultural como um motivador de 

“aversões, violências e tolerância vazia entre culturas” (ZANGELMI et al, 2013, 

p. 80). Afinal, como podemos ver no texto de Geertz (2001),   
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são as assimetrias – entre aquilo que cremos ou que sentimos e aquilo 
que os outros fazem – que nos permitem situar onde estamos agora 
no mundo, como é estar nesse lugar e para onde gostaríamos ou não 
de ir. Obscurecer essas lacunas e assimetrias, relegando-as ao campo 
da diferença passível de ser reprimida ou ignorada, da mera 
dessemelhança, que é o que o etnocentrismo faz e está destinado a 
fazer [...] equivale a nos isolar da possibilidade [...], em termos literais 
e rigorosos, de mudarmos de ideia (GEERTZ, 2001, p. 76). 

 

  Assim, corroborando as afirmações de Geertz, é possível notar que a 

partir da composição de blocos comerciais e das relações internacionais 

empurradas pela agenda da economia mundial, as características da diversidade 

social, cultural e linguística nas sociedades têm mudado e o multiculturalismo de 

outro tempo vem sendo substituído por uma superdiversidade4 (Vervotec, 

2007). 

 

1.3 Superdiversidade e os estudos da linguagem 

 

Desde o início dos anos 90, a intensificação dos movimentos migratórios 

coincide com a disseminação dos aparatos de comunicação como a internet e o 

telefone celular. Por causa disso, se antes emigrar implicava quase sempre 

numa ruptura completa com uma cultura materna e numa sensível redução de 

papel social do indivíduo, agora é possível para o emigrante manter uma 

conexão considerável com o que lhe é familiar através de diferentes tecnologias 

de comunicação de longa distância.  

Não obstante, o uso dessas tecnologias impacta também na sociedade 

hospedeira uma vez que permite que pessoas se engajem em “redes 

transnacionais que oferecem formas de identidade, formação de comunidades5 

                                                             
4 Grifo nosso. 
 
 
5 O termo “comunidade” suscita muito debate pois são muitas as possibilidades de defini-lo. 
Frequentemente, ciências como a Sociologia e a Geografia o entendem como um grupo social 
que ocupa um mesmo espaço geográfico. Todavia, com o advento de processos transnacionais 
como a migração e a globalização, além do crescimento expressivo das telecomunicações e da 
diversidade sociocultural, tem-se posto cada vez menos ênfase no espaço geográfico como 
elemento constitutivo de uma definição de comunidade. Delanty (2003), a saber, apresenta o 
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e cooperação potencialmente alteradas6” (BLOOMAERT; RAMPTON, 2011, p. 

3, tradução nossa). Estas são características próprias da superdiversidade. 

Para Vervotec (2010, p. 83, tradução nossa), a superdiversidade pode ser 

definida como  

um tremendo aumento nas categorias de migrantes, não somente em 
termos de nacionalidade, etnia, língua e religião, mas também em 
termos de motivos, padrões e itinerários de migração, processos de 
inserção nos mercados de trabalho e habitacional das sociedades 

hospedeiras e assim por diante7. 

 

 Na medida em que prevê os impactos da migração nas sociedades 

hospedeiras, Vervotec (2010) dialoga com Geertz (2001) que postula, conforme 

já foi visto, que conflitos que antes se originavam nos choques entre diferentes 

sociedades e culturas agora são percebidos dentro delas.  Da forma como se 

coloca, o conceito de superdiversidade vai de encontro à suposta fixidez das 

identidades e reforça as assimetrias das relações entre culturas.  

Além disso, a migração também faz com que os recursos comunicativos 

como as línguas e suas variações se tornem globalmente móveis (devido ao uso 

de redes sociais, e-mails, jogos online, telefones celulares etc.), o que afeta 

                                                             
conceito de “comunidade comunicativa” o qual reconhece o poder da comunicação na criação 
de novas ligações sociais. Para o autor, essas comunidades comunicativas não são formadas 
somente pelas relações entre insiders e outsiders, mas também pela construção de discursos e 
sentidos. Em alguma medida, as proposições de Delanty (2003) se aproximam do conceito de 
comunidade discursiva abordado por Kramsch (1993). Para a autora, uma comunidade 
discursiva extrapola a ideia de comunidade de fala e engloba os modos comuns através dos 
quais membros de um grupo social preenchem suas necessidades sociais. Portanto, à gramática 
e ao léxico, essa noção de comunidade discursiva acrescenta a observância do quê dizer, como 
apresentar uma informação e como interagir. A ênfase nas necessidades sociais na definição 
oferecida por Kramsch (1993) é útil aos interesses deste trabalho, sobretudo em se tratando de 
um estudo que se ocupa da comunicação mediada pela tecnologia entre pessoas que não 
ocupam o mesmo espaço geográfico. Assim, sempre que o termo comunidade estiver 
relacionado ao percurso metodológico deste estudo, será o conceito de comunidade discursiva 
que estará em uso. 

6 “[...] transnational networks that offer potentially altered forms of identity, community formation 
and cooperation” (BLOOMAERT; RAMPTON, 2011, p. 3). 

7 “Super-diversity is characterized by a tremendous increase in the category of migrants, not only 
in terms of nationality, ethnicity and, language and religion, but also in terms of motives, patterns 
and itineraries of migration, processes of insertion into labour and housing markets of the host 
society and so on […]” (VERVOTEC, 2010, p. 83). 
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sociedades ao redor do mundo. Por isso, é preciso que os estudos da linguagem 

na contemporaneidade se oponham diametralmente às ideias de 

homogeneidade e estabilidade que permeiam os conceitos tradicionais de 

língua8 e linguagem. 

Tradicionalmente, a língua foi concebida como um sistema fechado ligado 

a um grupo fechado. Pensar a língua a partir de uma presunção de autonomia e 

independência de interferências externas era um artifício retórico que concorria 

para a constituição e consolidação de estados-nacionais, sobretudo no Século 

XIX. Esse artifício era tão útil porque, segundo Fairclough (1989, p. 22, tradução 

nossa) “um requisito político para a criação e sustentação de estados-nacionais 

é que suas instituições unificadoras tenham legitimidade entre a massa de 

pessoas, e conquistar esta legitimidade depende de tal retórica9”.  

Nessa mesma linha, Blommaert e Rampton afirmam que (2011, p.4, 

tradução nossa),  

a ideia tradicional de ‘uma língua’ é, então, um artefato ideológico com 
poder considerável – ele opera como um ingrediente relevante no 
aparato da governabilidade moderna; ele é colocado numa variedade 
de domínios (educação, imigração, cultura erudita e popular etc) e 

serve como objeto de apego pessoal apaixonado10.  

É muito importante observar que se opor ao hermetismo do conceito 

tradicional de língua e linguagem significa automaticamente estar mais atento a 

uma série de “interpretações assimétricas e não compartilhadas muitas vezes 

modeladas em relações de poder” (BLOMMAERT; RAMPTON, 2011, p. 6, 

tradução nossa). Assume-se aqui, portanto, que a língua e as mais diversas 

manifestações da linguagem são construtos sociais. 

                                                             
8 Para mais sobre este tema, ver Capítulo II. 
 
9 “a political requirement for creating and sustaining a nation-state is that its unifying institutions 
should have legitimacy among the mass of the people, and winning that legitimacy often call for 
such rhetoric” (FAIRCLOUGH, 1989, p. 22). 

10 “the traditional idea of ‘a language’, then, is an ideological artifact with very considerable power 

– it operates as a major ingredient in the apparatus of modern governmentality; it is played out in 
a varied of domains (education, immigration, high and popular culture etc), and it can serve as an 
object of passionate personal attachment” (BLOOMAERT; RAMPTON, 2011, p. 4). 
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Evidentemente, dizer isso não significa que na abordagem de estudo 

discutida por Blommaert e Rampton (2011) se defenda o abandono da língua 

enquanto sistema. Ao contrário, o que se encaminha é a consideração desse 

sistema e suas convenções linguísticas como mais um dos recursos semióticos 

à disposição dos participantes no processo de produção de sentido. Diante 

dessa constatação, os autores advogam que se deve mais que nunca, ter em 

conta que a construção de sentido é multimodal, isto é, considera uma 

combinação de modos orais, escritos e pictóricos entre outros. Dá-se ênfase, 

portanto, à produção de sentido como um processo ativo e multifacetado cuja 

responsabilidade é partilhada entre os participantes de uma ação situada.  

Logo, denota-se que os sentidos se constroem discursivamente nas 

interações verbais das relações com o outro, em uma determinada esfera de 

atividade humana. Na reunião dos preceitos acima, revela-se o princípio 

norteador do dialogismo.  

Assim, colocando o contexto da interação como questão central, essas 

afirmações repercutem a teoria bakhtiniana de linguagem apresentada no 

começo do século XX. Além de ser uma questão basilar para Blommaert e 

Rampton (2011), a abordagem do pensador russo reflete também a concepção 

de linguagem a ser adotada nesta tese, uma vez que ela é citada em várias das 

obras que constituem o arcabouço teórico deste trabalho, além de ser referência 

para os documentos brasileiros de orientações didático-pedagógicas para o 

ensino de línguas. 

Sobre a interação, Bakhtin afirma que   

[…] enquanto uma forma linguística for percebida pelo receptor apenas 
como um sinal, ela não terá nenhum valor, pois é destituída de sentido. 
Apesar de real, o sinal por si só não tem significado para quem o ouve 
ou o vê. Só quando esse sinal se torna um signo, isto é, se imbui de 

sentido dentro de um contexto no qual o indivíduo se insere11, ele 

terá valor linguístico. (BAKHTIN, 1999, p. 13, grifo nosso).  
 

 

                                                             
11 Grifo nosso. 
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No bojo dessas proposições, temos que a linguagem verbal ocupa um 

papel ideológico importante, pois está ligada aos espaços produtivos e às 

esferas das diversas ideologias especializadas. É por meio da linguagem que o 

homem reproduz e modifica esses espaços e se confronta com outros agentes 

sociais coletivos.    

Corroborando essa afirmação, Diniz e Gasparello (2003, p. 1) dizem que 

o signo é um fenômeno do mundo exterior, pois surge da interação entre uma 

consciência individual e outra e que “[…] a interação entre essas duas 

consciências é concretizada através da linguagem e a existência do signo nada 

mais é do que a materialização desta interação”. Para Bakhtin (1999, p. 36),  

[…] a palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade de 
toda palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não 
comporta nada que não esteja ligado a essa função, nada que não 
tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível de 
relação social. 

 

Bloomaert e Rampton (2011) apresentam um exemplo prático da relação 

social apontada por Bakhtin. Os autores citam que quando jovens brancos usam 

traços estilísticos de outros grupos étnicos de um modo que estes grupos étnicos 

aceitem, haverá indícios de que todos estejam aprendendo a viver com a 

diferença. Essa convivência é, aliás, um traço bastante forte da 

contemporaneidade, momento histórico em que os indivíduos não possuem mais 

uma ancoragem identitária estável no mundo social (DANTAS DE LIMA, 2011). 

Nessa tela que é o mundo contemporâneo descrito até aqui, nota-se um 

horizonte para onde convergem as declarações dos diversos autores citados: a 

superação de toda rigidez, seja ela linguística, cultural ou identitária. Destarte, é 

uma urgência pensar sobre as fronteiras – sejam elas reais ou metafóricas – não 

mais como zonas de separação, mas sim, como pontos de encontro. Essa 

reflexão, como se pode deduzir, é já um dever de todas as sociedades ao redor 

do mundo e constitui-se um compromisso da escola enquanto ente responsável 

pela educação institucionalizada. A propósito, a educação na 

contemporaneidade é matéria da próxima seção. 
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1.4 Educação na contemporaneidade 

 

Na modernidade, o ato de erguer escolas estava associado ao progresso 

como um ícone de um tempo, ao lado da construção de estradas, 

desenvolvimentos imobiliários e da instalação de fábricas. Tanto para Kalantzis 

e Cope (2000) quanto para Morin et al (2003), as sociedades modernas tratavam 

a escola como uma promessa para um futuro que garantiria aos indivíduos  

uma chance no jogo da mobilidade social: mais acesso a recursos 
materiais através de empregos melhor remunerados; maior 
capacidade de participação ativa em processos de governo;  e a 
destreza que vem com o conhecimento de mundo (KALANTZIS; 

COPE, 2000, p. 121, tradução nossa)12. 

 

Na perseguição dessa promessa e na tentativa de garantir determinado 

grau de equidade de oportunidades, a educação escolar tradicionalmente servia 

às funções de disciplinar e suavizar diferenças entre os mundos da vida dos 

alunos contribuindo, assim, para a homogeneização de cidadanias nacionais. O 

pressuposto disso é que outras culturas ou línguas que não as hegemônicas 

representam um déficit a ser corrigido. 

Todavia, todo indivíduo traz consigo diferentes experiências e se constitui 

a partir da forma como se vê e como é visto pelo outro. Por isso, o modo como 

cada um se orienta ao conhecimento é absolutamente individual, assim como 

também tendem a sê-lo os resultados que a educação lhes traz. Se, por diversas 

razões, esses fatos não ficavam claros às sociedades modernas, atualmente 

eles não podem mais ser ignorados já que a contemporaneidade exige mais 

flexibilidade na abordagem de vários conceitos que alicerçam a educação 

institucionalizada, tais como linguagem, cultura e identidade.  

Por isso mesmo, para Morin et al (2003, p. 103) 

a educação deve colaborar com o abandono da concepção de 
progresso como certeza histórica, para fazer dela uma possibilidade 
incerta. Deve compreender que nenhum desenvolvimento é adquirido 

                                                             
12 “ […] a chance in the game of social mobility; more access to material resources through better-
paid employment; a greater capacity to participate actively in the process of government; and that 
dexterity that comes with knowing the world” (KALANTZIS; COPE, 2000, p. 121). 
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para sempre, porque, como todas as coisas vivas e humanas, o 
desenvolvimento encontra-se submetido ao princípio da degradação e 
deve regenerar-se sempre. 

 

Nessa perspectiva, o compromisso da educação passa a ser o de 

promover acesso e mobilidade sem que o indivíduo tenha que se desligar de 

suas subjetividades. Assim, de acordo com Cope e Kalantzis (2000, p. 18, 

tradução nossa)  

toda sala de aula deve inevitavelmente reconfigurar as relações de 
diferenças locais e globais que são agora tão críticas. Para serem 
relevantes, os processos de aprendizagem precisam recrutar [...] 
interesses, intenções, comprometimentos e propósitos que os alunos 
trazem. Os currículos agora precisam se entrosar com diferentes 
subjetividades e suas linguagens, discursos e registros, e usá-los como 

recursos para a aprendizagem.13 

 

Ademais, o percurso traçado até aqui mostra que a revolução nos meios 

de comunicação tem redefinido a maneira como usamos a linguagem. Diante da 

construção de sentidos multimodal e da conectividade global, lidar com 

diferenças culturais e linguísticas torna-se questão fundamental para a 

educação, requerendo a interação através de múltiplas linguagens e padrões 

comunicativos que, com frequência, cruzem fronteiras nacionais e culturais. 

Na mesma direção, Souza e Gamba Júnior (2002) observam que o próprio 

processo de construção de conhecimento demanda novas perspectivas face à 

comunicação em tempo real. Para os autores 

[...] a transformação dos modos como circula o saber é a questão 
fundamental na atualidade, exigindo das gerações precedentes um 
esforço para incorporar novos hábitos de produção de conhecimento 
que escapam dos lugares sagrados - o livro e a escola – que antes 
continham e legitimavam o saber (SOUZA; GAMBA JUNIOR, 2002, p. 
111). 

 

                                                             
13 “every classroom will inevitably reconfigure the relationships of local and global difference that 

are now so critical. To be relevant, learning processes need to recruit […] interests, intentions, 
commitments and purposes that students bring to learning. Curriculum need to mesh with different 
subjectivities, and with their attendant languages, discourses, and registers and use these as a 
resource for learning” (COPE; KALANTZIS 2000, p. 18). 
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 Novamente recorrendo a Cope e Kalantzis (2000), temos que os novos 

canais de mídia e hipermídia - como a Internet - não só são os meios que fazem 

circular o saber como têm o potencial de produzir novos saberes na medida em 

que podem criar espaços onde membros de diferentes culturas encontram suas 

vozes e fazem ver seus significados locais e específicos.  

 Mesmo corroborando os argumentos de Cope e Kalantzis, Luke (2000) 

adverte que essa tecnologia não opera num vácuo de independência de agentes 

humanos. Desta feita, o uso da tecnologia para fins educacionais deve vir 

acompanhado de uma análise acerca de relações de poder entre novas 

instituições e mundos; das políticas de comunidades e identidades virtuais; e dos 

discursos governamentais sobre as melhorias tecnológicas e sua 

democratização.  

 Note-se, com isso, que o aparato tecnológico à disposição se converte 

num meio através do qual se pode exercitar a autonomia e a criticidade dos 

alunos, além de estimular a compreensão das consequências políticas e 

materiais das mudanças pelas quais o mundo passa atualmente. 

Desse modo, é possível depreender que a educação na 

contemporaneidade “tem de deixar de ser apenas uma função, uma 

especialização, uma profissão e se tornar uma tarefa política por excelência, uma 

missão de estratégias para a vida” (MORIN et al, 2003, p. 98).  

As necessidades da sociedade atual convergem para um trabalho 

educacional em que as disciplinas do currículo se tornem meios pelos quais se 

buscam o desenvolvimento da consciência social, a criatividade, a mente aberta 

para novas aprendizagens e meios de circulação do saber.  

Por isso, no próximo capítulo será abordado com mais propriedade o lugar 

das línguas estrangeiras nesse processo de transformação social e educacional. 

Primeiro, serão examinados documentos oficiais de referência para o ensino de 

línguas estrangeiras no Brasil e nos Estados Unidos. Em seguida, será debatida 

a relação entre língua e cultura que se revela nos textos desses documentos e, 

por último, será vista a perspectiva da interculturalidade no ensino de LEs. 

educação para uma cidadania intercultural por meio do ensino de LEs. 
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2  LÍNGUA, CULTURA E INTERCULTURALIDADE 

  

Frequentemente, o ensino de línguas estrangeiras (LEs) está associado 

a finalidades instrumentais ligadas ao trabalho e/ou ao lazer. Vários documentos 

oficiais citados por Byram (2008), sobretudo aqueles divulgados entre o final dos 

anos 1990 e o começo dos 2000, asseveram que dominar uma língua – 

especialmente inglês – é uma maneira de se beneficiar de oportunidades 

ocupacionais e um meio de se adaptar a ambientes profissionais. Para além 

desses objetivos, o autor observa que após os ataques a Nova York, em 11 de 

setembro de 2001, o ensino de LEs serve também a propósitos de segurança 

nacional, fato que se confirma na transcrição do trecho abaixo, cuja fonte é o 

Departamento de Estado Norte Americano: 

Déficits no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras afetam 
negativamente nossa segurança nacional, diplomacia, leis, 
comunidades de inteligência e compreensão cultural. Isso […] interfere 

nos esforços antiterrorismo […]14 (US DEP. OF STATE, 2006, tradução 
nossa). 

 

 Todavia, outros documentos já partem da constatação que, como 

resultado da globalização, existe enorme mobilidade e interação entre pessoas 

de diferentes origens, culturas e línguas, interação essa que se dá de diversas 

formas e através de canais variados. Por isso, a aprendizagem de uma língua 

estrangeira deve ser pensada dentro de um contexto educacional mais amplo 

que, evidentemente, não dispensa as dimensões social, econômica e política.  

Como efeito, Byram (2008) considera que essa perspectiva de trabalho 

com LEs pode levar aprendizes a “[...] ter maior consciência crítica a respeito de 

                                                             

14 “Deficits in foreign language learning and teaching negatively affect our national security, 
diplomacy, law enforcement, intelligence communities and cultural understanding. It […] hurts 

counter-terrorism efforts […]” (US DEP. OF STATE, 2006). 

.  
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si mesmos e dos outros e assim se tornarem mais adequadamente educados 

para um mundo internacional”15 (BYRAM, 2008, p. 18, tradução nossa).  

 Assim, torna-se pertinente abrir espaço para o exame de documentos 

oficiais a fim de perceber como se dão as recomendações para o ensino de LEs 

nos contextos brasileiro e norte americano, já que são estes em que estão 

inseridos os alunos participantes desta pesquisa. Serão apresentados três 

documentos: os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio (BRASIL, 

2000), as Orientações Curriculares Nacionais - Ensino Médio (BRASIL, 2006), e 

o Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century (ACTFL, 2006).  

 

2.1 Documentos brasileiros para o ensino de línguas estrangeiras 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEMs 

(BRASIL, 2000) são organizados em 4 partes, que abarcam suas bases legais e 

cada uma das áreas de conhecimento16 estabelecidas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A parte II é dedicada às 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e aborda as competências e 

habilidades recomendadas para as disciplinas da área, quais sejam, Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física, Arte e Informática.  

Ao discorrer sobre a pertinência da aprendizagem de Língua Estrangeira  

na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o documento considera 

que  

[…] a aprendizagem de uma Língua Estrangeira Moderna qualifica a 
compreensão das possibilidades de visão de mundo e de diferentes 
culturas, além de permitir o acesso a informação e à comunicação 
internacional, necessárias para o desenvolvimento pleno do aluno na 
sociedade atual. (BRASIL, 2000, p. 11). 

                                                             

15:” […] language learners can be brought to a greater critical awareness of themselves and others 
and thereby become more adequately educated for an international world” (BYRAM, 2008, p. 18).  

16 As áreas de conhecimento são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
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Mais adiante, os Parâmetros advogam que uma vez inseridas nessa 

grande área, as LEs passam a compor o repertório de conhecimentos 

necessários à participação do aluno num mundo globalizado. Dessa forma,  

[…] as Línguas Estrangeiras Modernas assumem a sua função 
intrínseca que, durante muito tempo esteve camuflada: a de serem 
veículos fundamentais na comunicação entre os homens. Pelo seu 
caráter de sistema simbólico, como qualquer linguagem, elas 
funcionam como meios para se ter acesso ao conhecimento e, 
portanto, às diferentes formas de pensar, de criar, de sentir, de agir e 
de conceber a realidade, o que propicia ao indivíduo uma formação 
mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais sólida. (BRASIL, 2000, 
p.26). 

 

Além disso, na perspectiva interdisciplinar proposta pelos Parâmetros, as 

LEs podem aproximar as situações de aprendizagem da realidade pessoal dos 

alunos, propiciando a quebra de estereótipos e a constatação de que os fatos 

sempre acontecem dentro de contextos determinados. Reforçar o caráter 

formativo intrínseco das LEs significa estar no caminho em direção à construção 

da cidadania plena do educando. 

Como se vê no texto documental, torna-se, pois, 

[…] fundamental, conferir ao ensino de Línguas Estrangeiras um 
caráter que, além de capacitar o aluno a compreender e a produzir 
enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz a 
possibilidade de atingir um nível de competência linguística capaz de 
permitir-lhe acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em 
que contribua para sua formação geral enquanto cidadão. (BRASIL, 
2000, p. 26). 

 

Nesses termos, a aprendizagem de LEs passaria a ser concebida como 

forma de ampliação dos horizontes, permitindo a reflexão crítica acerca de 

valores socioculturais que são carregados por um idioma. 

Com isso, o texto documental reitera que não basta que a aprendizagem 

de línguas estrangeiras seja pautada exclusivamente por objetivos linguísticos. 

O que se enfatiza na verdade é a cidadania, portanto, há necessariamente que 

se abrir espaço para a reflexão e para o debate sobre a cultura e as tradições de 

outros povos, aspectos que certamente estão envolvidos no idioma estrangeiro.  
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Anos após os PCNEMs, são lançadas aos professores as Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEMs) (BRASIL, 2006), que 

apresentam um conjunto de reflexões a fim de alimentar a prática docente. As 

OCNEMs foram lançadas em três volumes, cada um correspondendo a uma das 

áreas de conhecimento já apresentadas quando da divulgação dos Parâmetros 

Curriculares. 

Basicamente, as OCNEMs ampliam as discussões sobre a formação geral 

do aluno como cidadão e, no corpo do texto, é patente que o documento enfatiza 

o valor da disciplina de LEs nessa construção, conforme se vê em trecho a 

seguir: 

As orientações curriculares para Línguas Estrangeiras tem como 
objetivo: retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de 
Línguas Estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância 
dessas; reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir a 
prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras; discutir o 
problema da exclusão no ensino em face de valores ‘globalizantes’ e o 
sentimento de inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de 
Línguas Estrangeiras[...] (BRASIL, 2006, p. 87). 

 

Nessa medida, as OCNEMs defendem que um projeto de inclusão deve 

“[…] criar possibilidades de o cidadão dialogar com outras culturas sem que haja 

necessidade de abrir mão de seus valores” (BRASIL, 2006, p. 96). 

Consequentemente, é possível notar que a noção de inclusão está intimamente 

ligada ao exercício da consciência crítica e ao desenvolvimento de uma série de 

competências que qualifiquem as negociações para com as heterogeneidades 

linguística e sociocultural.  

Com base na leitura das Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006), podemos assumir que o ensino de LEs concebido 

no documento extrapola a simples preparação para situações de comunicação. 

Diante da inegável dinamicidade das relações estabelecidas no mundo 

contemporâneo, o ensino de LES deve ter em conta o objetivo de capacitar os 

alunos um futuro desconhecido, para agir em situações novas, imprevisíveis e 

incertas, as quais certamente demandarão a competência para lidar com 

conflitos de valores e identidades (LIMA, 2012). . 
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2.2  Standards for Foreign Language Learning  

 

 O documento americano a ser estudado será o Standard for Foreign 

Language Learning in the 21st Century – SFLL - (ACTFL, 2006). Sua primeira 

versão, ainda intitulada Standard for Foreign Language Learning: Preparing for 

the 21st Century foi divulgada em 1996 como resultado de uma coalisão entre 

educadores, representantes do governo, comércio e indústria com a intenção de 

tornar as orientações nele contidas uma realidade antes mesmo da virada para 

o Século XXI, que já se avizinhava. Nessa direção, o documento se identifica 

como um conjunto de orientações para experiências curriculares que deve fazer 

parte do cotidiano de alunos das escolas primária, secundária e ir além dessas 

etapas. Ainda, o SFLL se reconhece amplo o suficiente para permitir aos estados 

adaptá-lo conforme suas prioridades e conhecimento prévio dos alunos.  

Essa publicação do American Council for the Teaching of Foreign 

Languages – ACTFL – envolveu ainda a participação de várias associações de 

professores de línguas estrangeiras nos Estados Unidos em sua composição 

original e posteriores atualizações, em 1999 e 2006. 

 É interessante notar que mesmo permitindo adaptações, o SFLL parte de 

uma premissa fundamental que deve ser guardada, qual seja: 

Língua e comunicação estão no coração da experiência humana. Os 
Estados Unidos devem educar alunos que estão linguística e 
culturalmente equipados para a comunicação bem-sucedida numa 
sociedade americana pluralista e no exterior. Este imperativo prevê um 
futuro em que TODOS os alunos irão desenvolver e manter proficiência 
em inglês e pelo menos uma outra língua, moderna ou clássica. 
Crianças que vêm à escola oriundas de contextos não-nativos de inglês 
devem também ter oportunidades de desenvolver proficiência em sua 

primeira língua17. (ACTFL, 2006, p. 2, tradução nossa). 

 

                                                             
17 “Language and communication are at the heart of human experience. The United States must 
educate students who are linguistically and culturally equipped to communicate successfully in a 
pluralistic American society and abroad. This imperative envisions a future in which ALL students 
will develop and maintain a proficiency in English and at least one other language, modern or 
classical. Children who come to school from non-English backgrounds should also have 
opportunities to develop further proficiencies in their first languages” (ACTFL, 2006, p. 2). 
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 Embora o SFLL identifique e cite diferentes razões que motivam a 

aprendizagem de línguas (variando entre interesses profissionais, desafio 

intelectual, aproximação de outras pessoas e culturas e até mesmo cumprimento 

de requisitos escolares), o trecho transcrito acima deixa claro que seu principal 

foco é a comunicação. Esta afirmação é confirmada mais adiante quando o texto 

documental atesta que “é na habilidade de se comunicar de maneiras 

apropriadas e significativas com usuários de outras línguas que está o objetivo 

final da sala de aula de línguas estrangeiras atualmente18” (ACTFL, 2006, p. 6, 

tradução nossa).  

 Assim, o texto apresenta os cinco Cs do trabalho com línguas 

estrangeiras: 1. Comunicação: 2. Culturas; 3. Conexões; 4. Comparações; 5. 

Comunidades. Todos esses itens representam objetivos para a sala de aula de 

línguas e para cada um deles existem ao menos dois níveis de proficiência a 

serem alcançados pelos alunos, tal como apresentado no quadro de Lear e 

Abbott (2008): 

 

1. Comunicação: Poder se comunicar em outras línguas diferentes do inglês 

Nível 1.1. alunos se engajam em conversações, dão e recebem informações, 

expressam sentimentos e emoções e trocam opiniões 

Nível 1.2. alunos entendem e interpretam textos orais e escritos sobre uma variedade 
de tópicos. 

Nível 1.3. alunos apresentam informações, conceitos e ideias sobre uma variedade de 

tópicos a ouvintes e leitores. 

_____________________________________________________________________ 

2. Culturas: Adquirir conhecimentos e compreensão de outras culturas  

Nível 2.1. alunos demonstram compreensão sobre a relação entre as práticas e 

perspectivas da cultura estudada. 

Nível 2.2. alunos demonstram compreensão sobre a relação entre as produtos e 
perspectivas da cultura estudada. 

                                                             
18 “it is the acquisition of the ability to communicate in meaningful and appropriate ways with users 

of other languages that is the ultimate goal of today´s foreign language classroom” (ACTFL, 2006, 
p. 6). 
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_____________________________________________________________________ 

3. Conexões: Conectar-se com outras disciplinas e adquirir informação. 

Nível 3.1. alunos reforçam e ampliam seus conhecimentos de outras disciplinas a partir 

da língua estrangeira. 

Nível 3.2. alunos adquirem informação e reconhecem pontos de vista distintos que só 

estão disponíveis em outras línguas e culturas. 

_____________________________________________________________________ 

4. Comparações: Desenvolver a percepção da natureza de língua e cultura 

Nível 4.1. alunos demonstram compreensão da natureza de uma língua através da 
comparação entre a língua em estudo e a sua própria. 

Nível 4.2. alunos demonstram compreensão da natureza de uma língua através da 

comparação entre a língua em estudo e a sua própria. 

_____________________________________________________________________ 

5. Comunidades: Participar de comunidades multilíngues em seu país e no exterior 

Nível 5.1. alunos usam a língua estrangeira dentro e fora da escola. 

Nível 5.2. alunos consolidam a aprendizagem ao longo da vida, utilizando a língua 

estrangeira por prazer e enriquecimento pessoais. 

_____________________________________________________________________ 

 

Ao longo da explanação de seus objetivos, é interessante notar que o 

texto do SFLL dá especial importância para a cultura, aspecto que claramente 

permeia a apresentação dos cinco Cs. A partir disso, pode-se inferir que o 

conceito de cultura que emerge no documento está baseado em um conjunto de 

práticas e produtos que são característicos de uma sociedade. Por práticas 

entende-se a reunião de comportamentos, tais como ritos de passagem, usos do 

discurso e do espaço. Os produtos, por sua vez, compreendem manifestações 

artísticas e literárias, além de instituições consideradas traços distintivos de uma 

dada sociedade.  

Esta reunião de conhecimentos não está circunscrita aos conteúdos da 

língua estrangeira aprendida. Ao contrário, é a interdisciplinaridade (a conexão 

com outras disciplinas) que irá constituir a base de uma aprendizagem de língua 
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mais significativa na medida em que poderá propiciar ao aluno uma série de 

saberes e perspectivas diferentes das suas e a partir das quais ele poderá refletir 

sobre a organização de sistemas culturais e elementos linguísticos alheios e 

compará-los ao seu. 

São justamente esses elementos somados à observação dos contextos 

de uso da língua que perfazem o quadro de competências que, nos termos do 

próprio documento, equipa o aluno a incrementar sua habilidade de se comunicar 

de maneira culturalmente apropriada. Afinal, segundo o SFLL, todo o 

conhecimento requerido para efetiva interação entre humanos está resumido em 

poucas palavras: saber como, quando e porquê dizer algo a alguém (ACTFL, 

2006). 

Ainda que não seja tão explícito como são os documentos brasileiros no 

que tange à construção da cidadania dos alunos, o documento americano 

compartilha com os PCNEMs e as OCNEMs aspectos importantes que mostram 

que todos estão em consonância com várias das demandas da 

contemporaneidade, a saber: 

• Têm a expectativa de interação com pessoas de outras línguas dentro ou 

fora da comunidade na qual o aluno está inserido; 

• Preveem que essa interação poderá ocorrer de diversas maneiras, em 

contextos reais ou virtuais; 

• Interessam-se pelo trabalho com línguas estrangeiras como preparação 

para situações de comunicação em contextos apropriados e significativos; 

• Enfatizam que o senso de apropriação das situações de comunicação 

está diretamente relacionado a fatores socioculturais; 

• Preconizam estreita relação entre língua e cultura; 

• Defendem que o conceito de inclusão a partir do ensino de LEs vai além 

do acesso a oportunidades de trabalho e a bens materiais; 

• Apontam os trabalhos com LEs numa perspectiva que almeja ao exercício 

de cidadania. 

Todos estes são aspectos importantes na fundamentação deste trabalho. 

Vários deles já foram referidos e alguns reiterados até aqui; outros aparecerão 
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nos capítulos subsequentes. Nas próximas seções, dar-se-á especial atenção 

aos conceitos de língua e cultura, e à relação entre eles, Em seguida, serão 

abordados princípios da educação para a cidadania intercultural por serem estas 

questões basilares no desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

2.3 Definições de língua   

 

 Os modos como se conceitua a língua podem revelar não só as filiações 

teóricas daqueles que se dedicaram ao assunto, mas também outras 

implicações nem sempre tão evidentes. Como já dito no capítulo anterior, a 

língua esteve várias vezes a serviço da governabilidade, numa tentativa de 

manutenção de Estados-Nacionais. Isso se verifica no trabalho de Fernandes 

(2010) que afirma que a utilização da noção de língua nacional visa à unificação 

de territórios cultural e etnicamente desmembrados e à proteção da soberania 

nacional. Sobre esse tema, temos que as postulações de Fairclough (1989) nos 

encaminham para o entendimento que uma língua nacional é uma variante 

linguística espalhada em todos os domínios públicos e que goza de alto status 

entre a população. A propósito, pode-se considerar que em vários casos, esse 

espalhamento se dá pela consagração da língua nacional em documentos 

oficiais como uma constituição.  

 O que Fairclough (1989) chama de mito da língua nacional acompanhou 

a emergência da língua como objeto de estudo da Linguística. Cumpre dizer que 

este era um período em que vigia o paradigma da Ciência Moderna, preocupada 

com a delimitação de um objeto, a investigação empírica, a observação 

metódica, a experimentação e, finalmente, a classificação de um fenômeno. Esta 

preocupação pode ser vista com clareza no trabalho de Saussure (2006, p. 16) 

que afirma que  

[...] se estudarmos a linguagem sob vários aspectos ao mesmo tempo, 
o objeto da Linguística nos aparecerá como um aglomerado confuso 
de coisas heteróclitas, sem liame entre si. Quando se procede assim, 
abre-se a porta a várias ciências – Psicologia, Antropologia, Gramática 
Normativa, Filologia, etc -, que separamos claramente da Linguística, 
mas que, por culpa de um método incorreto, poderiam reivindicar a 
linguagem como um de seus objetos.  
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 Assim, no intuito de conferir um grau de cientificidade à Linguística 

afastando-a dessas fragilidades metodológicas, Saussure inicia sua empreitada 

pela separação entre fala (parole) e língua (langue). A primeira é considerada 

pelo estudioso a língua em uso, uma manifestação física, individual e sujeita a 

interferências externas. Por essa razão, a fala e todos os outros elementos da 

linguagem devem ser subordinados à língua, esta sim, passível de estudo 

científico e conceituada como um sistema ou código autônomo e autossuficiente. 

O autor ratifica esse posicionamento afirmando que a língua existe sob a forma 

de um “dicionário cujos exemplares, todos idênticos, fossem repartidos entre os 

indivíduos” (SAUSSURE, 2006, p. 27).   

 Todavia, mesmo contemplando a importância dos trabalhos de Saussure 

no percurso da Linguística, há que se considerar que sua definição de língua 

como sistema pronto e fechado já não condizia, à época, com a gama de 

situações sociais de interlocução em que as diversas formas da linguagem – 

como a língua - se manifestavam e para as quais eram essenciais. Logo, 

tomando a linguagem como um construto social e a língua como um elemento 

da linguagem, temos que são as identidades sociais das pessoas e os propósitos 

sociais das interações que determinam as variações da língua, e não as escolhas 

individuais dos sujeitos, como defendia o pensador suíço. Portanto, conclui-se 

que o que contradiz a tese de Saussure é justamente a relação dialética entre 

língua(gem) e sociedade.  

 Essa relação dialética é abordada por vários estudiosos da linguagem. 

Por exemplo, de acordo com Abaurre (2003), a linguagem é um trabalho de 

sujeitos histórica, social e culturalmente situados, uma atividade através da qual 

se organizam as experiências desses sujeitos. Nesse âmbito de linguagem como 

trabalho, encontra-se um conceito de língua como “um sistema estruturado que 

[...] apresenta constante instabilidade e mutabilidade, características de 

quaisquer atividades do homem [...]” (ABAURRE, 2003, p. 14). 

 Nessa mesma linha, Faraco (2003, p. 64) defende que a língua, situada 

na cena das práticas de linguagem, é uma rede semiótica complexa, “estruturada 
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sim, mas necessariamente aberta, fluida, cheia de indeterminação e polissemias, 

porque é atravessada justamente por nossa condição de seres históricos”.  

Também para Fairclough (1989, p. 23, tradução nossa), a língua não pode 

ser separada do bojo da linguagem. Segundo o autor, os fenômenos sociais são 

fenômenos linguísticos e a atividade linguística que os permeia “[...] não é 

meramente um reflexo ou expressão de processos e práticas sociais, é parte 

desses processos e práticas19”. Nesses termos, a língua é discurso, isto é, uma 

forma de prática social.  

 O autor explica sua ideia defendendo que ver a língua como discurso ou 

prática social implica num compromisso não só com a análise e interpretação de 

textos, mas também com a interação entre textos, além das condições sociais, 

atuais e remotas, a que essa interação certamente respeita. Em suma, é preciso 

estar atento à “[...] relação entre textos, interações e contextos20” 

(FAIRCLOUGH, 1989, p. 26, tradução nossa). 

 Geraldi (2003, p. 78) retoma a noção de trabalho ao defender que a língua 

é fruto do trabalho social e histórico de sujeitos de uma dada comunidade. Para 

o autor, 

[...] a língua enquanto esse produto de trabalho social, enquanto 
fenômeno sociológico e histórico, está sempre sendo retomada pela 
comunidade de falantes. E ao retomar, retoma aquilo que está 
estabilizado e que se desestabiliza na concretude do discurso, nos 
processos interativos de uso dessa língua. 

  

 Pode-se dizer, por fim, que na reunião desses trabalhos que se afastam 

da ideia de acabamento é onde está a concepção de língua que interessa a esta 

tese. Aqui, tem-se a língua como resultado de um trabalho sócio histórico, uma 

construção que conta com relativa estabilidade, mas que ao mesmo tempo é 

aberta, fluida e inacabada. 

                                                             
19 “[…] is note merely a reflection or expression of social processes and practices, it is part of 

those social processes and practices” (FAIRCLOUGH, 1989, p. 23). 
 
20 “[…] the relationship between texts, interactions and contexts” (FAIRCLOUGH, 1989, p. 26) 
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 É também na perspectiva de construção sócio histórica que se apresenta 

o conceito cultura desta pesquisa, o qual é assunto na próxima seção. 

 

2.4 Definições de cultura 

 

 A cultura tem sido objeto de estudo de disciplinas das Ciências Humanas 

como a Antropologia e os Estudos Culturais há muito tempo. A Antropologia tenta 

observar como o pertencimento a um grupo social pode estar relacionado a 

determinados conjuntos de comportamentos; os Estudos Culturais se interessam 

por entender e interpretar como membros de um grupo representam a si mesmos 

através de seus produtos culturais, sejam estes obras literárias ou arte de rua. 

Nas palavras de Corbett (2003), todas essas disciplinas contribuíram de alguma 

forma para o ensino de língua. Por isso, assumimos que é válido percorrer e 

resumir diferentes conceitos de cultura antes de detalhar aquele que melhor 

atende ao curso desta pesquisa.  

 Segundo Lyons (1987, p. 224), cultura é o “conhecimento adquirido 

socialmente: isto é, o conhecimento que uma pessoa tem em virtude de ser 

membro de uma determinada sociedade”. Mais adiante, em 1989, Nostrand 

entende que cultura envolve “[...] um sistema de valores maiores, padrões 

habituais de pensamento, e certas suposições prevalentes sobre a natureza 

humana e a sociedade [...]21” (NOSTRAND, 1989, p. 51, tradução nossa). 

Geertz (1973), por sua vez, destaca duas características fundamentais da 

cultura: ser um conjunto de símbolos repassados através dos tempos, e ter a 

linguagem como seu principal vetor de propagação e desenvolvimento. Em 

resumo, o autor advoga que a cultura é “um sistema de conceitos herdados 

expressados de forma simbólica pelos meios como o homem comunica, 

                                                             
21 “[…] a system of major values, habitual patterns of thought, and certain prevalent assumptions 
about human nature and society […] (NOSTRAND, 1989, p. 51). 
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perpetua e desenvolve seu conhecimento sobre atitudes no decorrer da vida” 

(GEERTZ, 1973, p. 89, tradução nossa) .22 

 Semelhante a essas concepções, Loveday (1982) acredita que cultura 

envolve as convenções e normas implícitas de uma sociedade, além de seu etos 

historicamente transmitido. Esta concepção, aliás, se alinha muito bem com a 

compreensão oferecida por Byram (2008), quando este inicia a explanação da 

educação para a cidadania intercultural, a qual está transcrita abaixo:  

cultura [...] são as ´crenças, valores e comportamentos´ 
compartilhados por um grupo social, onde ´grupo social´ pode se referir 
a qualquer coletividade de pessoas, desde uma instituição social como 
uma universidade, um clube de golf, uma família, até as organizadas 
em grupos em larga escala como uma nação, ou mesmo uma 
´civilização´ como a ´Europeia´. As crenças em questão são 
´significados compartilhados´ que justificam e juntam comportamentos 

e representações sociais que os grupos têm em comum.23 (BYRAM, 
2008, p. 60, tradução nossa). 

 

 Há que se reconhecer a consistência das definições que remetem a 

valores e crenças e reforçar que tais aspectos, assim como as práticas e a 

própria língua de qualquer grupo não são estáticos, mas sim, dinâmicos. Isto 

quer dizer que as crenças centrais – e a língua que as articula – mudarão ao 

longo do tempo, fazendo com que os membros do grupo constantemente 

negociem e renegociem seus valores. 

 Na mesma linha dessas considerações, Corbett (2003) assume que 

cultura é “a relação entre crenças e valores centrais e padrões de 

comportamento, arte e comunicação que um grupo produz, tendo em mente que 

esses valores e crenças estão constantemente sendo negociados no grupo24” 

                                                             
22 “a system of inherited conceptions expressed in a symbolic form by means of which men 
communicate, perpetuate and develop their knowledge about attitudes towards life” 
(GEERTZ,1973, p. 89). 
 
23 “culture […] is the ´shared beliefs, values and behaviors´ of a social group, where ´social group´ 

can refer to any collectivity of people, from those in a social institution such as a university, a golf 
club, a family, to those organized in large-scale groups such as nation, or even a ´civilization´ 
such as ´European´. The beliefs in question are the ´shared meanings´ which justify and underpin 
their behaviors and the ´social representations´ they hold in common (BYRAM, 2008, p. 60). 
 
24 “[…] the relationship between its core beliefs and values, and the patterns of behavior, art and 

communication that the group produces, bearing in mind that these beliefs and values are 
constantly being negotiated within the group” (CORBETT, 2003, p. 20). 
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(CORBETT, 2003, p. 20, tradução nossa). Dessa forma, como bem observa 

Oliveira (2012), o que se enfatiza é a tensão contínua entre o particular e social 

na medida em que se agrega um caráter cambiável a traços distintivos 

preservados e transmitidos historicamente dentro de um grupo.  

 O que se pode ver nas definições de cultura mostradas até aqui é que 

todas trabalham com, no máximo, duas dimensões: a dimensão sincrônica de 

lugar, ou grupo social; e a dimensão diacrônica de tempo, através do qual os 

valores de um grupo social vão se transformando.  

Para Kramsch (1996), o termo cultura frequentemente remete a pelo 

menos dois modos de definir uma comunidade. O primeiro vem das 

Humanidades e foca em como um grupo social se representa através de suas 

obras de arte e literatura, além de seus mecanismos de preservação e 

reprodução através da história. O segundo advém das Ciências Sociais e se 

refere às atitudes, crenças e comportamentos próprios de um grupo. 

Os escopos dessas definições deram origem a duas abordagens 

diferentes à cultura, quais sejam, a histórica e a etnográfica. A primeira baseia-

se na tradição dos textos escritos para tentar entender o presente e imaginar o 

futuro à luz do passado. A segunda se detém à observação, coleta e análise de 

fenômenos orais, estuda eventos atuais com base na sua diversidade e relação 

com outros eventos contemporâneos. “Ambas as abordagens dão sentido aos 

fenômenos ao colocarem-nos em contextos sócio históricos e ao enunciarem leis 

apropriadas em tempo e espaço25 (KRAMSCH, 1996, p. 2, tradução nossa). 

 Porém, para a autora, nenhuma das duas abordagens sacia as 

necessidades da sala de aula de línguas porque, para ensinar cultura, não basta 

pensar em como as coisas são ou foram, deve-se também refletir sobre como 

elas poderiam ter sido e como elas poderiam ser. É preciso, portanto, dar ao 

aluno a chance de  

                                                             
 
25 “Both approaches give meaning to phenomena by placing them into appropriate historical and 

social contexts and by enunciating their appropriate laws in time and space” (KRAMSCH, 1996, 
p. 2). 
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[...] imaginar uma cultura diferente da sua própria. Quebrar estereótipos 
não é somente se dar conta de que as pessoas não são do jeito que 
alguém pensou que elas eram, ou que no fundo “somos todos iguais”. 
Trata-se de entender que somos irredutivelmente únicos e diferentes, 
e que eu poderia ter sido você e você poderia ter sido eu, dadas 

diferentes circunstâncias 26. (KRAMSCH, 1996, p. 3, tradução nossa). 

  

Assim, Kramsch (1996; 1998) organiza sua definição de cultura 

sustentada sobre três eixos: 

• O eixo sincrônico de lugar: pessoas que se identificam como pertencentes 

a um grupo social adquirem formas comuns de ver o mundo. Este eixo diz 

respeito às formas de pensamento, comportamento e valores 

compartilhados através da interação entre membros de uma comunidade; 

 

• O eixo diacrônico de tempo: os modos culturais de ver o mundo evoluíram 

ao longo do tempo. Este eixo está voltado à análise de como grupos 

sociais representam a si e a outros grupos através de suas produções 

materiais ao longo do tempo. Por produções materiais entenda-se 

“avanços tecnológicos, monumentos, obras de arte e cultura popular – 

que destacam o desenvolvimento de uma identidade histórica27” 

(KRAMSCH, 1998, p. 7-8, tradução nossa); e 

 

• O eixo metafórico da imaginação: este eixo aponta que uma comunidade 

não é representada somente por produtos e fatos históricos, mas também 

por sonhos e imaginação mediados pela língua. Para Kramsch (1998, p. 

8, tradução nossa), “a língua está intimamente ligada não só à cultura que 

é e à cultura que foi, mas também à cultura da imaginação que governa 

as ações e decisões das pessoas muito além do que pensamos28”. 

                                                             
26 “[…] imagine cultures different from their own. Breaking down stereotypes is not just realising 

that people are not the way one thought they were, or that deep down "we are all the same". It is 
understanding that we are irreducibly unique and different, and that I could have been you, you 
could have been me, given different circumstances” (KRAMSCH, 1996, p. 3). 
 
27 “its technological achievements, its monuments, its works of art, its popular culture – that 

punctuate the development of its historical identity” (KRAMSCH, 1998, p. 7-8). 
 
28 “Language is intimately linked not only to the culture that is and to the culture that was, but also 

to the culture of the imagination that governs people´s decisions and actions far more than we 

may think” (KRAMSCH, 1998, p. 8). 
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Assim, especialmente por colocar o aluno em condições de refletir 

criticamente acerca de si mesmo e do outro, a definição de cultura em três eixos 

cunhada por Kramsch (1996) será aquela em que esta pesquisa se apoiará.  

Vale reforçar que o meio pelo qual a cultura se expressa é a linguagem 

em suas mais diversas manifestações, entre estas, a língua. Portanto, tendo já 

se situado no que diz respeito às concepções de linguagem, língua e cultura, 

cabe a esta pesquisa explorar a relação entre língua e cultura em sua interface 

com o ensino de LEs, assunto da próxima seção.  

 

2.5 A relação entre língua e cultura no ensino de línguas 

 

 O entendimento da relação entre língua e cultura no ensino de línguas 

notadamente mudou ao longo dos tempos. No século XIX, por exemplo, a 

inserção do tópico cultural num programa de ensino se devia à intenção de 

acessar e traduzir grandes obras do cânone da literatura mundial. Esse 

conhecimento conferia ao estudante um ar cosmopolita e dava a sensação de 

pertencimento a uma elite intelectual.  

Essa forma de aproximar o ensino de língua dos aspectos culturais, 

observa Kramsch (1996), raramente levava os alunos a compreender como os 

nativos da língua alvo realmente falavam ou pensavam. Assim, é possível 

acreditar que cultura, nesses termos, é sinônimo de erudição. 

 Com o advento da Linguística como disciplina com uma agenda própria, 

percebe-se uma separação acentuada entre o ensino de línguas e o ensino de 

cultura. Isso porque a aquisição de língua passou a ser compreendida como 

aquisição de habilidades e comportamentos verbais descolados de valores 

culturais (KRAMSCH, 1996). 

 Ainda que nas últimas décadas tenha havido avanços, a dicotomia entre 

ensinar língua e ensinar cultura ainda é frequentemente percebida nos materiais 

didáticos e nas práticas de professores de LEs. Isso demonstra que o ensino de 

línguas, não raro, permanece circunscrito aos limites da estrutura e função, com 

a cultura sendo considerada uma quinta habilidade, depois de falar, ouvir, ler e 
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escrever. De tal forma, a “cultura é vista como mera informação transmitida pela 

língua e não como uma característica da própria língua29” (KRAMSCH, 1993, p. 

8, tradução nossa). 

 No entanto, ao passo que a língua é tomada como prática social, meio 

pelo qual os indivíduos conduzem suas vidas sociais, a cultura deve se tornar 

uma questão central do ensino de LEs. Para Kramsch (1993, p. 8, tradução 

nossa) a “consciência cultural deve ser, então, vista tanto como fator que permite 

a proficiência na língua quanto como sendo resultado da reflexão sobre a 

proficiência da língua30” Dessa forma, em contextos de comunicação, língua e 

cultura estão ligados de formas múltiplas e complexas. 

 Nesse cenário, as palavras que as pessoas escolhem referem-se a 

experiências comuns, a uma bagagem de conhecimento de mundo, refletem as 

atitudes, pontos de vista e crenças de um grupo. Assim, a “língua expressa a 

realidade cultural31” (KRAMSCH, 1998, p. 3, tradução nossa).  

Além de expressar suas experiências, o grupo social também as cria a 

partir da língua e lhes dá sentido através do meio que escolhe usar, seja ele 

pessoal ou virtual, verbal ou não-verbal. Independentemente do meio escolhido, 

a compreensão dos sentidos produzidos estará disponível aos membros daquele 

grupo. Sendo assim, a língua incorpora a realidade cultural.  

Por último, sendo os sentidos produzidos coletivamente por um grupo 

social, a língua é um símbolo de identidade social, um sistema de signos que 

contém valor cultural. Por isso, a língua simboliza a realidade cultural. 

 Dessa forma, adotar esses preceitos no que tange à simbolização, 

incorporação e expressão da realidade cultural pela língua implica, 

necessariamente, assumir que a realidade cultural é heterogênea e cercada de 

                                                             
29 “culture is seen as mere information conveyed by language, not as a feature of language itself” 

(KRAMSCH, 1993, p. 8). 
 
30 “cultural awareness must then be viewed both as enabling language proficiency and as being 

the outcome of reflection on language proficiency” (KRAMSCH, 1993, p. 8). 
 
31 “language expresses cultural reality” (KRAMSCH, 1998, p. 3). 
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relações históricas de poder e autoridade, as quais marcam de maneira peculiar 

a forma, o tempo e o lugar de onde um falante se comunica.  

 É após essa constatação que vários autores, entre os quais estão 

Kramsch (1993; 1996; 1998) e Byram (1997; 2008) propõem uma pedagogia 

crítica para o ensino de línguas, isto é, uma forma de ensinar que substitui os 

binarismos do tipo “nós” e “eles”– como os citados no capítulo anterior – pela 

reflexão profunda de como experiências interculturais operam. Portanto, não se 

trata de tentar apagar dualidades, mas de reavaliar suas bases ideológicas. Em 

resumo, o que a pedagogia crítica para o ensino de línguas busca é  

criar um contexto dialógico no qual a necessidade vital de continuar o 
diálogo que reforce uma base mútua de exploração da, por vezes, 

irredutível diferença entre os valores e atitudes das pessoas32 

(KRAMSCH, 1996, p. 7, tradução nossa).  

 

 Desta feita, esta pesquisa mais uma vez se alinha com os argumentos 

dispostos ao afirmar que a abordagem da cultura apenas sob o pretexto de 

tolerância (próprio do escopo do multiculturalismo) não é mais adequada às 

demandas vigentes. Cultura deve ser “um momento capturado em meio a uma 

pluralidade de práticas que são diferentes e ainda assim ocupam o mesmo 

espaço de junção e articulação33” (BHABHA, 1992, p. 58, tradução nossa). 

 Nesses termos, é papel do professor de LEs trabalhar nos meandros 

dessas interações culturais, algo que será debatido na seção a seguir, que trata 

da educação para a cidadania intercultural. 

 

 

 

                                                             
32 “to create a dialogic context in which the vital necessity to continue the dialogue ensures a 

mutual base to explore the sometimes irreducible differences between people's values and 
attitudes” (KRAMSCH, 1996, p. 7). 
 
33 “a moment caught "in between a plurality of practices that are different and yet must occupy the 

same space of adjucation and articulation” (BHABBA, 1992, p. 58). 
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2.6 Educação para a cidadania intercultural  

 

 Esta seção tem o intuito de discutir a proposta de educação para a 

cidadania intercultural. O caminho a ser percorrido traz, primeiramente, uma 

apresentação da abordagem intercultural. Em seguida, serão debatidos os 

princípios da educação para a cidadania intercultural. 

 Este percurso será orientado pelos textos de Kramsch (1993; 1996; 1998), 

Corbett (2010) e principalmente Byram (1997; 2008) cujos trabalhos foram muito 

profícuos na temática da interculturalidade.  

  

2.6.1 A abordagem intercultural 

 

 Para Byram (1997), é um sinal dos tempos o fato de que cada vez mais 

pessoas em uma cultura ou grupo social sejam encorajadas a manter contato 

com pessoas de outras culturas. Descartadas as razões diplomáticas ou 

profissionais, o autor atribui às pessoas envolvidas nessa interação os papéis de 

turista ou residente temporário.  

 A experiência do turista se caracteriza pela estabilidade, isto é, o turista 

não almeja mudar nem aquilo que ele deseja ver em sua viagem nem a sua 

própria vida. Ele deseja apenas enriquecê-la com a vivência de ter estado em 

outros lugares.  

 Já o residente temporário, de alguma forma, produz efeitos nas crenças e 

comportamentos da sociedade em que se instalou ao mesmo tempo em que põe 

em xeque seus próprios valores. Sua experiência é, portanto, uma experiência 

de comparações, recheada de conflitos, compatibilidades e incompatibilidades.   

 Comparando os dois papéis, Byram conclui que   

a experiência do residente temporário é potencialmente mais valiosa 
do que a do turista para ambos, sociedade e indivíduos, uma vez que 
o estado do mundo é tal que sociedades e indivíduos não têm 
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alternativa senão a proximidade, interação e relacionamento como 

condições de existência34 (BYRAM, 1997, p. 7, tradução nossa). 

 

 É importante observar que no cenário descrito, a experiência do residente 

temporário é resultado de ações de aproximação e mediação. Em outras 

palavras, o indivíduo estaria agindo interculturalmente e não sendo bicultural35. 

 De acordo com Byram (2008, p. 72, tradução nossa) “é possível que 

pessoas biculturais sejam ‘etnocêntricas em duas culturas’, do mesmo jeito que 

monoculturais podem ser etnocêntricos em uma”36. Pessoas são biculturais 

apenas por viverem com outras identidades. Assim, não são impelidas a mediar 

relações culturais.  

 Ao contrário disso, agir interculturalmente requer justamente que o 

indivíduo reflita sobre as relações entre culturas, requer ainda que ele  

[...] tome uma perspectiva externa de si mesmo enquanto interage com 
outros, analise e, quando necessário, adapte comportamentos e 
valores e crenças subjacentes. [...] Mais que isso, qualquer indivíduo 
pode ter uma gama de experiências e competências que permitam 
relacionar uma variedade de combinações de culturas de modo que 

essas relações sejam não somente binárias, mas plurais37 (BYRAM, 
2008, p. 68, tradução nossa). 

 

                                                             
34 “the experience of the sojourner is potentially more valuable than that of the tourist, both for 
societies and for individuals, since the state of the world is such that societies and individuals 
have no alternative but proximity, interaction and relationship as the conditions of existence” 
(BYRAM, 1997, p. 7). 

35 Definir a biculturalidade ainda é uma tarefa difícil. Na discussão travada em Byram (2008), não 
há um consenso sobre a questão. Não se pode concluir, por exemplo, que ter pais de grupos 
étnicos diferentes garante a biculturalidade, posto que, muitas vezes, uma dessas identidades 
tem que ser negada por questões legais ou mesmo sociais. O que se pode inferir é que ser 
bicultural é consequência de autoafirmação (do próprio indivíduo) e do reconhecimento (pelo 
outro) de pertencimento a diferentes grupos culturais. 
 
36 “it is possible that biculturals are ´ethnocentric in two cultures´, just as monoculturals can be 

ethnocentric in one” (Byram 2008, p. 72). 
 
37 “[…] take an external perspective between oneself as one interacts with others and to analyse 

and, where desirable, adapt one´s behavior and underlying values and beliefs. […] Moreover, any 
individual may have a range of experiences and competences that allow them to relate a variety 
of combinations of cultures so that the relationships are not just binary but plural” (BYRAM, 2008, 
p. 68). 
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 Pensando que a escola pode interferir positivamente para substituir esses 

binarismos, Bhabha (1992) propõe que seja criado um contexto de diálogo em 

que se reforce a possibilidade de conciliação e compreensão de diferenças 

irredutíveis entre os valores e atitudes das pessoas.  Destarte, a mediação 

entre culturas demanda uma atitude positiva para com valores alheios. Ela 

demanda ainda um conjunto de competências que não são adquiridas 

naturalmente, mas precisam ser aprendidas. 

 Assim, Byram deixa claro que “pessoas se tornam interculturais no sentido 

definido aqui, como consequência de serem aprendizes sob a direção de um 

professor38. O professor tem certas esperanças e intenções para o aprendiz que 

contribuem para sua educação na forma de desenvolvimento pessoal39” 

(BYRAM, 2008, p. 59, tradução nossa). Nesse caso, pesa sobre escolas e 

instituições educacionais a expectativa de preparar aqueles que dela dependem 

para as experiências interculturais do mundo contemporâneo. 

 Estão assim delineados os princípios básicos da abordagem intercultural, 

cujos objetivos estão resumidos na transcrição do texto do Quadro Comum 

Europeu de Referência para Línguas: Aprendizagem, Ensino, Avaliação 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001):  

Na abordagem intercultural, é objetivo central da aprendizagem de 
línguas promover o desenvolvimento favorável da personalidade do 
aprendiz como um todo, além do senso de identidade em resposta à 

enriquecedora experiência de alteridade em língua e cultura40 
(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 1, tradução nossa). 

 

 A abordagem intercultural pensa a língua como forma de exploração e 

mediação numa situação em que os choques culturais ocorrem, ela incentiva o 

emprego de habilidades individuais como a empatia e o respeito pelos outros. 

                                                             
38 Grifos nossos. 
 
39 “ People become intercultural in the sense defined here, as a consequence of being the learner 

under the direction of a teacher. The teacher has certain hopes and intentions for the learner that 
contribute to the learner´s education as a personal development” (BYRAM, 2008, p. 59). 
 
40 “In an intercultural approach, it is a central objective of language learning to promote the 
favorable development of the learner´s whole personality and sense of identity to the enriching 
experience of otherness in language and culture” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 1). 
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Mais que isso, a abordagem intercultural envolve a descoberta da própria cultura 

do falante. Todos esses atributos estão encapsulados no conceito de 

Competência Comunicativa Intercultural, ponto fundamental da abordagem 

intercultural (BYRAM, 1997; 2008). 

 Sem colocar importância no falante nativo como modelo, Byram (1997) 

apresenta três contextos de comunicação em que a CCI é requerida: 

• Comunicação entre pessoas de diferentes línguas e países, na qual uma 

delas é falante nativa da língua em uso; 

• Comunicação entre pessoas de diferentes línguas e países em que a 

língua usada é uma língua franca; e  

• Comunicação entre pessoas de um mesmo país, mas de diferentes 

línguas, em que uma delas é falante nativa da língua em uso. 

 

A essa lista elaborada por Byram (1997), parece-nos legítimo acrescentar 

um outro um outro contexto, o qual descreve uma interação em países de 

dimensões continentais como o Brasil. Nesse cenário, teríamos a interação entre 

pessoas de um mesmo país, nativas de uma mesma língua, mas provavelmente 

carregando diferenças linguísticas e culturais suficientes para gerar algum tipo 

de conflito.  Seja qual for o cenário em análise, o sucesso da comunicação 

deveria ser avaliado não só a partir da troca efetiva de informações, mas também 

quanto ao estabelecimento e manutenção de relações humanas. Isso 

dependeria, portanto, do exercício de fatores atitudinais como a disposição de 

lidar com problemas oriundos da falta de conhecimento da cultura do outro e à 

habilidade de aceitar críticas. Assim, temos que a CCI é composta por um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, conforme mostrado abaixo: 

• Atitudes: ter curiosidade e abertura para suspender descrenças relativas 

a outras culturas e crenças a respeito da própria cultura; 

• Conhecimento: conhecer produtos e práticas de um grupo social em seu 

próprio país e no país do interlocutor, além de princípios gerais de 

interação social; 
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• Habilidades de interpretação e relação: interpretar um documento ou 

evento de uma outra cultura, explicá-los e relacioná-los a documentos e 

eventos na própria cultura; 

• Habilidades de descoberta e interação: adquirir conhecimento de uma 

cultura e saber operá-lo sob as circunstâncias da comunicação em tempo 

real; e  

• Consciência cultural crítica e educação política: avaliar de forma crítica e 

criteriosa as práticas e os produtos da própria cultura e da cultura do 

interlocutor. 

 

Diante disso, é possível concluir que a abordagem intercultural continua 

promovendo o desenvolvimento da competência linguística tão necessária para 

a comunicação, ao mesmo tempo em que percebe a comunicação como um ato 

democrático de interação social e respeito aos indivíduos. 

Vê-se, portanto, não só na escrita desta seção mas no encadeamento 

dado ao texto em todo este capítulo, que existe uma demanda premente para o 

ensino de LEs: a formação geral e o exercício da cidadania plena. Tal 

constatação extrapola a ideia de inclusão unicamente como ascensão 

profissional e acesso a bens materiais e encaminha o ensino de línguas 

estrangeiras em direção à educação para uma cidadania intercultural, a qual é 

objeto da próxima seção. 

 

2.6.2 Educação para uma cidadania intercultural  

 

 Conforme visto anteriormente, a abordagem intercultural requer um 

conjunto de competências que são aprendidas e não adquiridas. Ela depende, 

portanto, de um trabalho educacional estruturado. Nesses termos, as bases 

teóricas da abordagem intercultural se alinham com os textos documentais 

apresentados nesta pesquisa, os quais apregoam objetivos como o 

desenvolvimento da consciência cultural crítica através do ensino de LEs. 
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 Diante de um mundo globalizado em que indivíduos têm diferentes 

experiências de pertencimento, e de uma perspectiva de ensino voltada não só 

para a comunicação, mas para o entendimento entre pessoas, a utilidade do 

aprendizado de uma língua em particular estará nas oportunidades que ela 

oferece para a educação política. Isso é confirmado por Byram (2008, p. 149, 

tradução nossa) que afirma que “o ensino de línguas enquanto educação de 

línguas estrangeiras não pode e não deve evitar deveres e responsabilidades 

políticas e educacionais41”. 

 Assumidas essas responsabilidades, professores exercem o papel de 

intelectuais transformadores, agindo para uma reforma na sociedade, enquanto 

alunos assumem o papel de atores sociais, ocupando um espaço entre (inter) 

seus sentidos convencionais, sua cultura e sua língua, e a cultura, a língua e os 

sentidos de seus interlocutores (BYRAM, 2008). 

 Nesse cenário, Byram (2008) apresenta o conceito de educação para a 

cidadania intercultural como sendo o ensino de línguas com formação política 

como resposta à globalização. Mais especificamente,  

a educação para a cidadania intercultural deliberadamente facilita ou 
cria experiências nas quais as qualidades de ser intercultural são 
desenvolvidas. Ela se concentra em experiências que são políticas, no 
sentido do trabalho em conjunto com outras pessoas de outros grupos 
para se conseguir um objetivo acordado. Por causa desse foco, a 
educação para a cidadania intercultural espera gerar mudança no 

indivíduo promovendo sua aprendizagem42 (BYRAM, 2008, p. 187, 
tradução nossa).  

 

 Segundo o mesmo autor, os princípios da educação para a cidadania 

intercultural estão arranjados em quatro axiomas relacionados: 

• Experiência intercultural: acontece quando pessoas de diferentes grupos 

sociais com diferentes culturas se encontram. Os resultados dessa 

                                                             
41 “[…] language teaching as foreign language education cannot and should not avoid educational 
and political duties and responsibilities” (BYRAM, 2008, p. 149). 
 
42 “Education for intercultural citizenship therefore deliberately facilitates or creates experiences 

where the qualities of being intercultural are developed. It focuses on experiences that are 
political, in the sense of working together with people of other groups to achieve an agreed 
purpose. Because of this focus, education for intercultural citizenship expects to create change 
in the individual, to promote their learning” (BYRAM, 2008, p. 187). 
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experiência, que pode acontecer dentro de uma sociedade ou entre 

sociedades, são imprevisíveis; 

 

• Ser intercultural: tornar-se intercultural como resultado de atenção, 

análise e reflexão acerca de uma experiência intercultural; 

 

• Experiência de cidadania intercultural: é um tipo particular de experiência 

intercultural focada no engajamento em uma atividade política e social 

fundada em práticas democráticas; 

 

• Educação para a cidadania intercultural: envolve promoção/facilitação, 

análise e reflexão sobre experiências de cidadania intercultural além de 

engajamento em atividades políticas e sociais subsequentes. Ainda, 

promove aprendizado e mudanças no indivíduo no que tange à cognição, 

atitudes, comportamentos, percepção de si e dos outros. 

Além desses princípios, a educação para a cidadania intercultural percebe 

características compatíveis com um trabalho que busca estabelecer 

experiências políticas de cooperação na emergência de sociedades civis 

transnacionais. Tais características se encontram listadas a seguir: 

• Orientação comparativa (justaposição) para análise de atividades de 

ensino e aprendizagem: permite a análise crítica de crenças 

estabelecidas e torna o que é familiar estranho e o que é estranho familiar; 

 

• Conscientização do trabalho com o outro: tornar-se consciente tanto 

sobre as influências linguísticas nas percepções culturais de um grupo 

social quanto à existência de identidades múltiplas; 

 

• Criação de uma comunidade de ação e comunicação: uma comunidade 

supranacional composta por pessoas de diferentes crenças e valores, que 

busca um modo de ações políticas aceitáveis em vez de conformidade; 
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• Foco e variedade de ações: ações que não estão disponíveis noutra 

experiência se não a intercultural, que encorajem os indivíduos a 

considerarem novas opções e modos de cooperação; 

 

• Conscientização sobre identidades existentes: a educação para a 

cidadania intercultural pode tornar o indivíduo consciente das múltiplas 

identidades de que ele se constitui e dos grupos dos quais ele faz parte; 

 

• Todos os anteriores com compromisso consciente a valores: tornar-se 

consciente que valores frequentemente conflitam e podem ser 

diferentemente interpretados. Mesmo assim, comprometer-se como 

cidadão a encontrar modos de cooperação. 

Como se vê, em grande parte os princípios da abordagem intercultural e 

da educação para a cidadania intercultural coincidam com as recomendações 

dos documentos oficiais. Porém, em ambos os casos, nada ou muito pouco será 

feito sem o protagonismo do professor. Assim, temos que a oportunidade para a 

experiência intercultural depende dele e das condições por ele criadas em sala 

de aula. Além de criar essa oportunidade através da formação de uma 

comunidade transnacional, é papel do educador preparar seus alunos para os 

desafios envolvidos numa interação intercultural, os quais podem se apoiar na 

tendência que os indivíduos têm de tentar manter-se seguros em seu próprio 

grupo e resguardar suas crenças, valores e comportamentos.  

Uma das ferramentas à disposição do professor no caminho para a 

promoção de experiências interculturais é, sem dúvida, a internet. O ensino de 

línguas aliado a essa tecnologia é pauta do próximo capítulo. 
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3 O ENSINO DE LÍNGUAS E A INTERNET 

 

 Conforme visto nos capítulos anteriores, as últimas décadas foram palco 

de transformações sem precedentes nas tecnologias de comunicação. 

Percebido seu potencial, essas tecnologias – com destaque para a internet – 

foram logo incorporadas ao ensino de línguas. De acordo com Corbett (2010), 

entre outros autores, se antes dessa expansão um estudante de LEs poderia 

nunca ter a chance de encontrar um falante nativo da língua alvo, com o advento 

do e-mail, das salas de bate-papo, dos fóruns e blogs, a comunicação entre 

essas pessoas se tornou, ao menos do ponto de vista da oferta de 

oportunidades, rápida e fácil. Adiante, segue discussão sobre o assunto. 

 

3.1 Telecolaboração 

 

 Segundo O´Dowd (2011), foi a partir dos anos 1990, especificamente, que 

o interesse na interação online como ferramenta para o ensino de línguas 

cresceu. Ainda de acordo com esse autor, essa época marca também um 

“aumento da importância dos aspectos social e intercultural da aprendizagem de 

línguas, o que levou à emergência de configurações de intercâmbio mais 

complexas43 (O´DOWD, 2011, p. 2, tradução nossa). 

 Nesse mesmo caminho, ao tratar do ensino de inglês, Corbett (2010) 

afirma que  

a comunicação mediada por computador deu um novo ímpeto à 
aprendizagem de língua integrada à aprendizagem de cultura. Muitos 
professores têm aproveitado a oportunidade para firmar parcerias 
colaborativas online com outros professores e alunos de inglês ao 

redor do mundo44 (COBERTT, 2010, p. 11, tradução nossa). 

                                                             
43 “[...] increased importance in the social and intercultural aspects of language learning lead to 

the emergence of more complex exchange set-ups [...]” (O´DOWD, 2011, p. 2) 
 
 
44 “Computer-mediated communication has given a whole new impetus to the integration of 
culture-learning with language learning. Many teachers have consequently taken the opportunity 
to set up collaborative online partnerships with other teachers and learners of English worldwide” 
(COBERTT, 2010, p. 11). 
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 Segundo O´Dowd (2011), essas parcerias colaborativas podem assumir 

uma miríade de arranjos diferentes, aos quais o autor chama de “constelações 

de tarefas e sequências45” (p. 355, tradução nossa), agrupados sob os termos 

guarda-chuva telecolaboração e ensino intercultural de língua estrangeira 

mediado pela internet.46  

 Ware e Kramsch (2005, p. 203, tradução nossa) conceituam 

telecolaboração como “um intercâmbio cultural e linguístico mediado pela 

tecnologia, no qual os aprendizes escrevem uns aos outros tanto em sua língua 

materna quanto na língua alvo47. As autoras apontam ainda que projetos 

telecolaborativos envolvem a possibilidade de escrita síncrona (em tempo real) 

e assíncrona (com lapso de tempo) bem como funções de teleconferência. 

 Trabalhos como Ware (2005) e Souza (2003) também destacam a troca 

sistemática de mensagens em duas línguas como característica de parcerias 

telecolaborativas, fato que estaria informado na tradição recente das pesquisas 

sobre o tema e que pode ser apontado como um elemento frequente em  

algumas definições de telecolaboração.  

 Ainda que o princípio da correspondência bilíngue seja observável em um 

de seus trabalhos, O´Dowd (2011) apresenta uma conceituação mais flexível do 

termo. Para ele, telecolaboração se define como  

aplicação de ferramentas online que aproxima classes de aprendizes 
de línguas em locais geograficamente distantes para desenvolver suas 
habilidades em língua estrangeira e competência intercultural através 

de tarefas colaborativas e projetos de trabalho48 (O´DOWD, 2011, p. 1, 
tradução nossa). 

 

 Nessa mesma linha, Garcia (2012, p. 483) considera que a 

telecolaboração se refere ao “uso das redes globais de comunicação no 

                                                             
45 “[...] constellations of task design and sequencing [...]” (O´DOWD, 2011, 355). 
 
46  Grifos nossos. 

 
48 “application of online communication tools to bring together classes of language learners in 
geographically distant locations to develop their foreign language skills and intercultural 
competence through collaborative tasks and project work” (O´DOWD, 2011, p. 1). 
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ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras”. Além desses autores, Corbett 

(2010) também apresenta uma proposta de atividades interculturais que 

envolvem colaboração via internet sem que necessariamente as trocas sejam 

feitas em duas línguas.  

  Belz e Thorne (2006), ao abordarem o ensino intercultural de língua 

estrangeira mediado pela internet (EILEMI), tratam a telecolaboração como um 

conjunto de “práticas de sala de aula efetuadas em um ambiente favorável e 

pedagogicamente viável para desenvolver o que Byram (1997) descreveu como 

competência intercultural”49 (2006, p. 10, tradução nossa). Para estes autores, 

na proposta de EILEMI, a internet não é o objeto de estudo em si, mas o meio 

através do qual educadores podem aproximar representantes de línguas e 

culturas em estudo nas salas de aula.   

 Embora com pequenas diferenças quanto às definições adotadas, os 

autores citados são unânimes ao realçarem as possibilidades de aprendizagem 

intercultural50 existentes nas trocas telecolaborativas. 

 Menard-Warwick et al (2013, p. 966, tradução nossa) iniciam o relato de 

seu projeto de telecolaboração reiterando que culturas são construtos sociais 

moldados por eventos históricos. É, então, a partir dessa constatação que os 

alunos passam a interagir num terceiro espaço, isto é, eles se afastam de seu 

mundo linguístico e cultural para considerar seu contexto a partir da perspectiva 

do outro51”  

 As autoras, assim, defendem que ao conectarem salas de aula em 

diferentes lugares do mundo, as atividades telecolaborativas funcionam de forma 

semelhante ao terceiro espaço, permitindo que os alunos experimentem 

                                                             
49 “Classroom practices […] in a supportive environment and in pedagogically sound ways to 
develop what Byram (1997) described as intercultural competence” (BELZ; THORNE, 2006, p. 
10). 
 
50 Em vários momentos, citamos a aprendizagem intercultural como resultado de uma interação 
entre culturas e das ações planejadas de um professor.  Neste trabalho, tomamos como certa a 
relação entre aprendizagem intercultural e o desenvolvimento da Competência Comunicativa 
Intercultural. 
 
51 “[...] students decenter from their linguistic and cultural world to consider their own situatedness 

from the perspective of another” (MENARD-WARWICK et al, 2013, p. 966). 
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“simultaneamente estar e não estar lá52 (MENARD-WARWICK et al, 2013, p. 

967, tradução nossa). 

 De acordo com Garcia (2012), as atividades telecolaborativas maximizam 

o processo de ensino/aprendizagem de línguas e permitem a vivência e o 

exercício da autonomia e da reflexão pelos alunos. Além disso, a contribuição de 

uma telecolaboração está na possibilidade que ela tem de enriquecer as 

“atividades de sala de aula, envolvendo objetivos linguísticos e interculturais, 

permitindo que os aprendizes desenvolvam posturas autônomas e reflexivas, 

tornando-se participantes e responsáveis pelo seu conhecimento” (GARCIA, 

2012, p. 484). 

 Ware (2005) corrobora a informação de Garcia (2012) assumindo que as 

ferramentas de comunicação mediadas pela internet são uma alternativa viável 

para a sala de aula por irem ao encontro de uma gama de objetivos pedagógicos. 

A alternativa em destaque se opõe, por exemplo, à apresentação 

descontextualizada de língua e cultura presentes em livros didáticos. Para ela, a 

internet auxilia no enriquecimento de materiais impressos tradicionais e, mais 

que isso, “permite a criação de ricos e significativos fóruns de interação nos quais 

os alunos têm uma interação pessoal53” (WARE, 2005, p. 3, tradução nossa). 

Essa interação pessoal ocorre em relações interculturalmente significativas, nas 

quais existe a possibilidade de tratar de assuntos que vão além da tarefa escolar, 

despertando, assim, a consciência de quando e como responder aos interesses 

do interlocutor (WARE, 2005). 

 O´Dowd (2011) se alinha perfeitamente com as proposições de Ware 

(2005). Para ele, as trocas telecolaborativas provêm aos alunos um tipo de 

conhecimento diferente daqueles encontrados nos livros didáticos e em outros 

recursos tradicionais nos estudos culturais. Ademais, a telecolaboração  

[...] pode contribuir para o desenvolvimento da consciência cultural 
crítica conforme os alunos têm, em suas interações online, 
oportunidade se engajar em intensos períodos de negociação de 
sentido nos quais eles podem discutir ‘ricos pontos’ culturais e eliciar 

                                                             
52  “[...] simultaneously being and not being there” (MENARD-WARWICK et al, 2013, p. 967). 
 
53 “allows for the creation of meaningful, rich forums for interaction in which students have 

personal interactions” (WARE, 2005, p. 3). 
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significados de comportamentos culturais a partir de informantes ‘reais’ 

da cultura alvo54 (O´DOWD, 2011, p. 350, tradução nossa). 

 

 Entretanto, a despeito de todas as possibilidades que a telecolaboração 

oferece, é preciso ter em conta que não é simplesmente o fato de alunos de 

diferentes culturas estarem em contato o que garante resultados de 

aprendizagem intercultural, afinal, a comunicação mediada pela internet 

apresenta aos professores de LEs novas demandas que eles não conseguem 

antecipar. Várias são as tensões que podem interferir na qualidade da interação 

e dos resultados. Ware (2005) ilustra três aspectos que podem influenciar na 

efetividade da interação: a) diferenças sobre o modo como cada cultura 

envolvida na troca valoriza o ensino de LEs; b) tipo de experiência anterior com 

a ferramenta de comunicação e; c) diferenças institucionais que marcam o 

ensino de línguas em cada localidade. 

 Além destes, outro aspecto que pode alterar os resultados da interação é 

o período de tempo dedicado ao planejamento e às trocas. Nos trabalhos 

consultados e referenciados nesta tese, se encontram projetos de 

telecolaboração de duração bastante variada, indo de três semanas até três anos 

letivos inteiros. Não parece haver, portanto, uma recomendação canônica de 

quanto tempo devem durar os projetos. Sabe-se, porém, que “comunicações 

online bem-sucedidas requerem que os alunos sustentem seu engajamento em 

uma interação intercultural por pelo menos várias semanas ou mais55 (WARE, 

2005, p. 4, tradução nossa).  

 É interessante notar que para Ware e Kramsch (2005) outra dificuldade 

importante na empreitada de uma atividade telecolaborativa reside na forma 

como os participantes lidam com as expectativas comunicativas de cada 

comunidade. As autoras classificam os meios pelos quais as interações 

acontecem (e-mail, fórum etc) como gêneros discursivos, cada um com sua 

                                                             
54 “[...] can contribute to the development of critical cultural awareness as learners have 
opportunities in their online interaction to engage in intense periods of negotiations of meaning in 
which they can discuss cultural ‘rich points’ and elicit meanings of cultural behavior from ‘real 
informants’ in the target culture” (O´DOWD, 2011, p. 350). 
 
55 “Successful online communication requires that students sustain their engagement in 
intercultural interaction across at least several weeks or longer” (WARE, 2005, p. 4). 
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relativa estabilidade e imbuído de características coletivas de uma dada 

comunidade. A exemplo de suas afirmações, temos que numa dada cultura, o e-

mail pode ser usado como meio de comunicação amistosa e pessoal sendo, 

assim, permeado de informalidade na escrita. Enquanto isso, noutra 

comunidade, este mesmo e-mail pode ser usado com muito mais frequência em 

situações acadêmicas ou profissionais requerendo, desta forma, maior grau de 

formalidade. Eis a razão porque saber “que tipos de textos e atividades 

comunicativas exercidas por quem, para quem e sob que circunstâncias56” 

(WARE; KRAMSCH, 2005, p. 191, tradução nossa) é tão relevante. 

 A fim de proteger os objetivos de cada atividade, Müller-Hartmann (2000) 

e O´Dowd (2003) enfatizam que é fundamental que os professores que se 

propõem a conduzir a telecolaboração estabeleçam, entre si, uma sintonia muito 

fina. É só a partir do planejamento efetivo e da orientação do professor que as 

trocas serão, de fato, muito mais do que projetos superficiais nos quais a 

informação é recebida sem qualquer instigação à reflexão. 

 A construção da parceria entre os professores envolvidos nesta 

colaboração é um dos temas do próximo capítulo, que trata do percurso 

metodológico desta pesquisa. Antes, na próxima seção, apresenta-se uma 

discussão sobre análises linguísticas de materiais produzidos em 

telecolaborações assíncronas. 

 

3.2 Avaliatividade em Telecolaborações 

 

No ramo do ensino de línguas há um sentimento de que tudo o que se 

ensina pode ser testado. Várias vezes, para testar algum aspecto do ensino de 

LEs, têm prevalecido os testes padronizados e psicrometricamente orientados. 

Esse tipo de avaliação por meio de testes não cabe quando se trata de 

aprendizagem intercultural. Na perspectiva da aprendizagem intercultural, Byram 

(2000) sugere que um modelo de avaliação deve levar em conta a compreensão 

                                                             
56 “[…] which types of texts and communicative activities engaged in by whom, with whom and 

under what circumstances […]” (WARE; KRAMSCH, 2005, p. 191). 
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e a sensibilidade dos alunos sobre eventos de uma dada sociedade.  O que está 

sendo sugerido é, na verdade, uma forma alternativa de avaliar que se contrapõe 

diametralmente aos modelos de testes tradicionais. Ecke (2012) complementa 

essa ideia afirmando que uma análise da Competência Comunicativa 

Intercultural tem que partir de meios de documentação do conhecimento, das 

habilidades e das atitudes dos alunos. 

   Como dito anteriormente, esta pesquisa se ocupa de uma experiência 

intercultural via telecolaboração assíncrona, isto é, via e-mail. Em face dos 

contornos dessa interação, e tendo em vista as considerações feitas sobre a 

avaliação da CCI, a análise linguística dos e-mails se apresenta como um 

caminho viável para a perseguição dos objetivos deste trabalho, sobretudo 

porque neste modelo de colaboração não tivemos acesso a aspectos 

paralinguísticos (como expressões faciais e gestos) que poderiam ser 

considerados, por exemplo, demonstrações de atitude positiva entre os 

interlocutores.  

 Conforme apresentado na seção precedente, a escrita assíncrona é uma 

forma bastante difundida de colaboração. Todavia, Belz (2003) afirma que 

análises linguísticas de telecolaboração, ainda não se consolidaram como 

escolha metodológica na literatura de referência e não acompanham a proporção 

de estudos baseados em interações por meio de textos. Para esta observação, 

ela apontou duas possíveis razões: a primeira diria respeito ao fato de que a CCI 

ainda não seria legitimamente um objetivo do ensino e aprendizagem de LEs; a 

segunda, revelaria que apesar dos esforços de Kramsch (1993) e outros 

acadêmicos, continua-se a conceituar a língua como um sistema imune à 

condução de fatos culturais, ou seja, não se percebia a relação inextricável entre 

língua e cultura.  

Não é parte do escopo deste estudo provar que Belz (2003) está certa em 

seu elenco de motivos para a escassez de trabalhos voltados à análise 

linguística em telecolaborações. Todavia, a ponderação que pode ser feita é que, 

de fato, vários trabalhos dentre os referenciados nesta pesquisa se ocupam mais 

em definir o conceito de telecolaboração e descrever seus procedimentos 
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metodológicos. Alguns deles como Ware (2005) chegam a discutir resultados, 

mas não os vinculam a análises linguísticas.  

Nesse cenário, o que Belz (2003, p. 69, tradução nossa) sugere é que 

uma telecolaboração “[...] pode ser mais plenamente explicada se os 

pesquisadores ampliarem interpretações baseadas em conteúdo deste 

fenômeno a partir de análises linguísticas inspiradas em Halliday57”, 

especialmente se a experiência for baseada em escrita assíncrona. Mais 

adiante, a estudiosa acrescenta que compreender a ligação entre os 

componentes da CCI e aspectos léxico-gramaticais traria um incremento 

interessante à multifacetada ação social do discurso telecolaborativo.  

A propósito, Byram (1997), cujo modelo de CCI é usado nesta pesquisa, 

refere-se justamente a esta questão quando advoga que os objetivos de 

professores e alunos envolvidos em uma experiência intercultural não devem ser 

definidos somente em termos de comportamento, externamente observáveis, 

embora nem sempre mensuráveis. Ao contrário, eles devem considerar todos os 

componentes da competência comunicativa que entram em conjunção numa 

situação de comunicação em tempo real. 

 Assim, tendo em vista as características do trabalho que ora se apresenta 

e, considerando ainda declaração da relação inequívoca entre língua e cultura, 

alinhamo-nos com Belz (2003) quanto à pertinência de implementar uma análise 

linguística do discurso telecolaborativo.  

Para isso, lançaremos mão da ideia de Sistemas de Avaliatividade58 (SAs) 

(MARTIN; WHITE, 2005). Porém, antes de definirmos os SAs, percorreremos 

alguns dos pressupostos que os embasam.  

                                                             
57 “[...] may be more fully explicated if researchers augment content-based interpretations of this 
phenomenon with Hallidayan inspired linguistic analyses” (BELZ, 2003, p. 69). 
 
58 Os Sistemas de Avaliatividade – SAs (MARTIN; WHITE, 2005) bem como os próprios preceitos 
da Linguistica Sistêmico-Funcional – LSF (HALLIDAY, 2014) foram pensados e realizados tendo 
como referência as características da língua inglesa. Há que se ter em conta que no escopo da 
LSF, língua e cultura são indissociáveis, dessa forma, para que os conceitos fundamentais dos 
Sistemas de Avaliatividade pudessem ser usados na análise de textos escritos em língua 
portuguesa, que trazem substrato cultural diferente daquele originalmente observado por seus 
idealizadores, era preciso transpor, primeiro, limitações impostas por questões de tradução de 
termos. Como observa Vian Jr (2012), quem define a adequação da tradução de um termo é a 
comunidade discursiva que o utiliza. Assim, frente à miríade de traduções dos termos dos 
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  A dotação da linguagem permite que o ser humano viva em constante 

avaliação de fenômenos, sentimentos, atitudes e eventos que o circundam 

diariamente. Para isso, os indivíduos se utilizam de recursos léxico-gramaticais 

e semântico-discursivos que não apenas lhes permitem avaliar ou emitir opinião 

sobre algo, mas também, fazê-lo “em diferentes graus de intensidade, de acordo 

com suas percepções de mundo (crenças, valores) e intenções comunicativas 

(OLIVEIRA, 2014, p. 2014). Dito de outra forma, esses mecanismos linguísticos 

servem para a construção e negociação de valores socialmente partilhados.  

  O conceito de Avaliatividade deriva de postulados da Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) (HALLIDAY, 2014), entre os quais está o que se 

refere à língua como um sistema potencial de significados, uma rede de 

possibilidades semânticas que são modificadas à medida que os falantes fazem 

escolhas para atender suas necessidades comunicativas.  

 É importante frisar que, em sendo a língua um ente social, os sentidos 

atribuídos ao texto só podem ser percebidos em contexto, isto é, estão 

relacionados à forma como as várias culturas utilizam a língua e às 

características linguísticas e extralinguísticas que o falante escolhe usar dentro 

de uma dada situação. Portanto, na perspectiva da LSF, tudo o que circunda 

uma interação, desde os padrões discursivos que distinguem diversas ações 

sociais, até os canais de comunicação utilizados (monológico/dialógico; 

escrito/falado; com ou sem contato visual), podem ser depreendidos pelo 

contexto de situação. 

Desse modo, uma vez que estão tão intimamente ligados a um contexto 

de situação, pode-se afirmar que os componentes fundamentais das noções de 

língua e linguagem presentes na Linguística Sistêmico Funcional são 

                                                             
Sistemas de Avaliatividade que estão disponíveis em trabalhos anteriores, preferiu-se, neste 
estudo, adotar os termos propostos por um grupo de acadêmicos já experimentados nos SAs, 
entre os quais destacamos o próprio Vian Jr (2012) e Oliveira (2014). Os termos que usaremos 
são os seguintes: Sistemas de Avaliatividade (appraisal), atitude (attitude), afeto (affect), 
julgamento (judgement) e apreciação (appreciation) 
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componentes funcionais ou, como Halliday (2014) apresenta, metafuncionais59 

(funções da linguagem realizadas pela língua em uso).  

 Martin e White (2005, p. 7, tradução nossa) definem as metafunções como 

“lentes complementares60” que, no modelo multiperspectiva da LSF, servem ao 

propósito de analisar a língua em uso. Dentre essas metafunções, temos a 

interpessoal, que aponta como as pessoas interagem, incluindo os sentimentos 

expressados, além dos papéis sociais que os interlocutores atribuem uns aos 

outros. Sobre isso, Halliday (2014) assevera que uma sentença é mais do que 

um aglomerado de itens lexicais que representam um processo, um feito ou 

acontecimento. A sentença  

é também uma proposição, ou uma proposta através da qual 
informamos ou questionamos, damos uma ordem ou fazemos uma 
oferta, e expressamos nossa avaliação e atitude para quem quer que 

estejamos abordando e do que estejamos falando.61” (HALLIDAY, 
2014, p. 30, tradução nossa). 

 

 É com base nesse arcabouço e especialmente apoiando-se na 

metafunção interpessoal que emergem os Sistemas de Avaliatividade. Pode-se 

dizer, com isso, que a Avaliatividade é uma extensão ou um refinamento do 

elemento interpessoal da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (BELZ, 

2003). 

 White (2002) explica que os Sistemas de Avaliatividade são uma 

abordagem dedicada a explorar, descrever e explicar a forma como a língua é 

usada para avaliar, adotar instanciações e manejar posicionamentos e relações 

interpessoais.  

Na mesma linha, Belz (2003, p. 70, tradução nossa) afirma que 

Avaliatividade é uma abordagem linguística voltada para a “investigação da 

                                                             
59 Halliday (2014) apresenta três metafunções que servem à sua concepção de linguagem, são 

elas: 1. Ideacional; 2. Interpessoal e; 3. Textual. 
 
60 “complementary lenses” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 7). 

 
61 “[...] it is also a proposition, a proposal whereby we inform or question, give an order or make 

an offer, and express our appraisal and attitude towards whoever we are addressing and what 
we are talking about” (HALLIDAY, 2014, p. 30, tradução nossa). 
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linguagem avaliativa em inglês, que se preocupa com os modos como a léxico-

gramática pode operar como arena para formação, disseminação, mas também 

para contestação dos posicionamentos atitudinais e sistemas valorativos do 

falante62”. 

 Além deles, Martin (2000, p. 144) acrescenta que os Sistemas de 

Avaliatividade indicam “os recursos semânticos [que os interlocutores usam] 

para negociar emoções, julgamentos e valorações, juntamente com recursos 

para amplificar e engajar-se com estas avaliações63”. 

Compõem a Avaliatividade os sistemas de Gradação, que compreende os 

recursos linguísticos que o falante utiliza para aumentar ou diminuir a intensidade 

de categorias semânticas; Engajamento, que conforme se vê em White (1998) 

trata dos recursos com os quais o autor negocia e se engaja com diversidades 

heteroglóssicas; e Atitude, que de acordo com Martin e White (2005, p. 35, 

tradução nossa), se ocupa de “nossos sentimentos, incluindo reações 

emocionais, julgamentos de comportamentos e avaliações de coisas64”.  

Como se pode notar, o conceito de atitude se apresenta como uma 

questão basilar tanto para as formulações de Byram (1997) sobre a CCI quanto 

para a noção de Avaliatividade. Por conta disso, dentre todos os sistemas 

citados, o Sistema de Atitude e suas subdivisões são o que interessam a este 

estudo.   

Como bem observa Oliveira (2014, p. 252) quando discorre sobre o 

Sistema de Atitude, ao se envolverem em relações intersubjetivas, os indivíduos 

apelam para recursos semânticos que lhes permitem  

expressar avaliações afetivas (a emoção), avaliações de 
comportamento (a ética) e apreciação de coisas, (a estética). Essas 

                                                             
62 “[...] investigation of evaluative language in English, which focuses on the ways in which lexico-
grammar may operate as a site for the formation, dissemination, but also contestation of speakers' 
attitudinal positionings or value systems” (BELZ, 2003, p. 70). 
 
63 "the semantic resources [interlocutors use] to negotiate emotions, judgments, and valuations, 

alongside resources for amplifying and engaging with these evaluations" (MARTIN, 2000, p. 144). 
 
64 “[...] our feelings, including emotional reactions, judgements of behaviours and evaluations of 

things” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 35). 
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três regiões semânticas correspondem respectivamente aos 

subsistemas avaliações de Afeto, Julgamento e Apreciação. 

 

Assim, temos que o Sistema de Atitude é composto por três subdivisões, 

ou subsistemas (Afeto, Julgamento e Apreciação), sendo que cada uma dessas 

subdivisões pode abarcar codificações positivas ou negativas. Nas palavras de 

Martin e White (2005), vemos que ‘Afeto’ lida com recursos para construção de 

registros positivos ou negativos de reações emocionais. De acordo com os 

autores, na tipologia do subsistema de Afeto, as avaliações de emoções podem 

ser agrupadas em três grandes conjuntos, os quais detalhamos abaixo65: 

• In/felicidade – ligado a questões do coração como ‘tristeza’ e ‘ódio’ ou 

‘felicidade’ e ‘amor’; 

• In/segurança – relacionado ao bem-estar ecossocial e representado por 

expressões de ‘ansiedade’, ‘medo’ e ‘sofrimento’ ou ‘confiança’, 

‘segurança’ e ‘calma’ e; 

• In/satisfação – ligado a sentimentos de conquista e frustração em relação 

a atividades e papeis sociais, e relevado por expressões de ‘tédio’ e 

‘desprazer’ ou ‘interesse’ e ‘prazer’.  

O subsistema de Julgamento, por sua vez, se ocupa das reações perante 

comportamentos que podemos admirar ou criticar, celebrar ou condenar. Os 

recursos para avaliar comportamentos têm base em princípios normativos como 

a ética e a moralidade e podem ser divididos em: 

• Estima social – avaliação de comportamentos que podem elevar ou 

rebaixar o indivíduo dentro de sua comunidade e se baseia em requisitos 

de normalidade (ser ou não ser comum ou especial), capacidade (ser ou 

não ser capaz) e tenacidade (ser ou não ser resoluto) e; 

• Sanção social – baseia-se em regras e códigos institucionalizados, por 

exemplo, pelo Estado ou pela Igreja. No âmbito da sanção social, estão 

                                                             
65 Todos os grifos no detalhamento dos subsistemas de Afeto, Julgamento e Apreciação são 
nossos. 
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as avaliações quanto à propriedade do indivíduo (ser ou não ser ético) e 

à sua veracidade (ser ou não ser honesto). 

Sobre este subsistema, cabe ainda enfatizar que uma diferença 

fundamental entre as subdivisões é o fato que a sanção social, pautada por 

regras de conduta institucionalizadas, é primordialmente manifestada de forma 

escrita, através de leis, decretos e regulações e, portanto, aponta para deveres 

cívicos e observações religiosas. Já a estima social tende a ser natureza oral, e 

se revela através de conversas, fofocas e piadas e remonta valores ligados à 

formação de família e amizades. 

Por fim, o subsistema de Apreciação se volta “[...] para a construção das 

nossas avaliações das ‘coisas’, especialmente coisas que fazemos ou 

performances que damos, mas também inclui fenômenos naturais [...]” (MARTIN; 

WHITE, 2005, p. 56, tradução nossa)66. Enfim, a Apreciação está no valor que 

damos às coisas, como produto, processo ou semiose. Este subsistema está 

dividido em: 

• Reação – refere-se às reações que as coisas provocam nas pessoas. 

Essas reações podem ser do tipo impacto (revelado por expressões como 

‘cativante’, ‘notável’ ou ‘medíocre’ e ‘tedioso’) ou qualidade (ligado a 

avaliações como ‘lindo’ e ‘esplêndido’ ou ‘feio’ e ‘grotesco’); 

• Composição – compreende avaliações quanto ao equilíbrio e à 

complexidade de um objeto (‘proporcional’ e ‘harmonioso’ ou ‘irregular’ e 

‘distorcido’) e; 

• Valoração – diz respeito à singularidade e à relevância de objetos e 

situações e se manifesta através de vocábulos positivos como ‘viável’, 

‘original’ e ‘criativo’ e negativos como ‘insignificante’, ‘ultrapassado’ e 

‘inútil’. 

                                                             
66 “[...] construing our evaluations of ‘things’, especially things we make and performances we 
give, but also including natural phenomena […] (MARTIN; WHITE, 2005, p. 56). 
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Abaixo encontra-se um diagrama adaptado de Oliveira (2014) que ilustra 

e resume as informações sobre o Sistema de Atitude e seus respectivos 

subsistemas: 

 

Diagrama 1 - Sistema de Atitude e seus subsistemas 

 

Com base na descrição acima, é possível constatar que o Sistema de 

Avaliatividade se acomoda às concepções de língua e cultura adotadas nesta 

tese e se presta bem a análises baseadas em textos escritos. Ratificando a 

relevância do uso do Sistema de Atitude na investigação de uma 

telecolaboração, Belz (2003, p. 73, tradução nossa) afirma que o 

desenvolvimento da CCI demanda: 

[...] modificar ou rever uma avaliação de outras sociedades, culturas e 
indivíduos (através do confronto com eles) bem como reanalisar a 
avaliação de alguém sobre si mesmo, sua própria cultura e sociedade. 
Os subsistemas de ATITUDE, portanto, fornecem um procedimento 
linguístico concreto e transparente para revelar como os falantes fazem 
isso nos detalhes empíricos de sua conversa no nível 

microinteracional67.  

 

 Vale reforçar, entretanto, que o Sistema de Atitude e suas subdivisões, 

neste trabalho, não servem como categorias de análise em si, afinal, as 

                                                             
67 “[...] modifying or re-evaluating one's evaluations of other societies, cultures, and individuals 
(through confrontation with them) as well as re-analyzing one's evaluations of the self and one's 
own culture and society. The subsystems of ATTITUDE, therefore, provides a concrete and 
transparent linguistic procedure for revealing how speakers do this in the empirical details of their 
talk at the microinteractional level” (BELZ, 2003, p. 73). 
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categorias apresentadas no Capítulo V emergiram indutivamente a partir de uma 

leitura panorâmica das mensagens. O Sistema de Atitude e suas subdivisões 

são insumos teóricos através do qual o corpus deste estudo será investigado.  

O capítulo a seguir encaminha mais detalhes de como este corpus foi 

constituído, da organização adotada para análise dos dados, além de 

informações sobre a busca por parceiros para a telecolaboração e do 

planejamento entre os professores envolvidos. 
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4 A PESQUISA E SEU PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Este capítulo se inicia com uma abordagem dos procedimentos 

metodológicos que conferem a essa pesquisa o cunho qualitativo 

interpretativista. À essa discussão, soma-se nas seções seguintes uma 

apresentação detalhada das etapas do desenvolvimento desta pesquisa, 

incluindo o protocolo de atividades que figura como um de nossos objetivos.  

 

4.1 O paradigma qualitativo da pesquisa  

 

Tendo em vista as características desta pesquisa, fica exposta a 

necessidade de focar a investigação nas ações de sujeitos dentro de um 

contexto. Segundo autores como André (1995) e Bortoni-Ricardo (2008), esse é 

o principal traço que distingue a abordagem qualitativa interpretativista de outras, 

uma vez que ela não aceita que a realidade seja algo externo ao sujeito. Para 

André (1995, p.17), a pesquisa qualitativa busca “[…] a interpretação em lugar 

da mensuração, a descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e 

assume que fatos e valores estão intimamente relacionados”. O caráter indutivo 

da pesquisa se confirma quando da categorização dos dados para análise e da 

busca por referencial teórico que embasasse os achados nas leituras 

preliminares dos questionários e e-mails. Foi o caso, por exemplo, de todo o 

material que trata dos Sistemas de Avaliatividade e de sua relação com projetos 

de telecolaboração. Cumpre-nos dizer, porém, que mesmo com este marcante 

traço indutivo, esta pesquisa não se furtou a incluir em seu acervo autores já 

consagrados no estudo de questões como a interculturalidade e a Competência 

Comunicativa Intercultural. 

Considerando os métodos disponíveis no paradigma qualitativo 

interpretativista e as particularidades que têm as investigações de sala de aula, 

dois tipos de pesquisa se mostram especialmente interessantes para uma 

telecolaboração: o estudo de caso do tipo etnográfico (ANDRÉ, 1995) e a 

pesquisa-ação. Neste trabalho, situado no ambiente escolar, adotou-se o 
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caminho metodológico da pesquisa-ação, porque suas características são as 

que melhor se prestam à descrição das etapas da pesquisa desenvolvida. 

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação é parte de uma família de atividades 

nomeada de investigação-ação cujo ciclo básico está ilustrado no diagrama 

abaixo:  

 

Diagrama 2 - Ciclo básico da investigação-ação (TRIPP, 2005) 

 

Tanto para Tripp (2005) quanto para Wallace (1998), a pesquisa-ação se 

dá a partir da coleta de dados da prática do professor, e suas análises devem 

apontar os caminhos para onde esta prática deve seguir no futuro. De acordo 

com Thiollent (2008), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que agrega 

várias técnicas e exprime a atuação de pesquisadores e participantes de maneira 

cooperativa e participativa. Nunan (1992) reitera os mesmos elementos dos 

autores citados na caracterização do modelo de investigação em debate. Note-

se que em sua descrição dos passos da pesquisa-ação, o autor expõe a 

dinâmica adotada neste trabalho, desde as fases de preparação da turma de 

alunos brasileiros, até a efetivação da telecolaboração68: 

Primeiramente, a pesquisa é iniciada por um praticante e é derivada de 
um problema real de sala de aula que precisa ser confrontado. Depois, 
a pesquisa é colaborativa – não, neste caso, entre colegas, mas entre 

                                                             
68 O ciclo reflexão-retomada-extensão mencionado por Nunan (1992) está referenciado na 
Tabela 2, na seção 4.2.2, a qual trata da sequência de atividades preparatórias para as trocas 
de e-mails.  
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um professor e um pesquisador de universidade. Em seguida, o 
professor coleta dados objetivos na forma de interações de sala de aula 
e linguagem dos alunos. Após isso, os dados são disseminados. 
Finalmente, o projeto toma forma de um ciclo contínuo em que o 

professor reflete sobre, retorna para e estende sua pergunta inicial69. 
(NUNAN, 1992, p. 18, tradução nossa).  

 

Um ponto central na definição pesquisa-ação de Nunan (1992) é a 

colaboração, mais uma razão porque esta metodologia é tão aplicável à pesquisa 

que ora se apresenta. Segundo O´Dowd (2003, p. 8-9, tradução nossa), a rede 

eletrônica que se estabelece numa telecolaboração contribui para a “co-

construção de conhecimentos entre professor-pesquisador e seus alunos70” 

O elemento da colaboração é, também, corroborado por Tripp (2005, p. 

455), que defende que uma pesquisa-ação deve ter o elenco de metas abaixo, 

o qual apresentamos agora relacionando-o com as fases do planejamento desta 

telecolaboração71: 

1. Tratar de tópicos de interesse mútuo – vários dos tópicos abordados nas 

mensagens escritas pelos alunos brasileiros (doravante, ABs) nesta 

telecolaboração foram definidos conjuntamente, com base nas suas 

respostas ao questionário; 

2. Basear-se num compromisso compartilhado de realização da pesquisa – 

todas as decisões acerca das datas de início e término das trocas de e-

mails respeitaram os calendários das instituições envolvidas na 

telecolaboração, o IFRN Campus Natal Zona Norte, e a Universidade da 

Califórnia – Davis; 

                                                             
69 “In the first place, the research is initiated by the practitioner and is derived from a real problem 
in the classroom which needs to be confronted. Secondly, the research is collaborative – nor, in 
this instance, between colleagues, but between a teacher and a university-based researcher. 
Thirdly, the teacher collects objective data in the form of classroom interactions and learner 
language. Fourthly, the results are disseminated. Finally, the project takes the form of an ongoing 
cycle in which the teacher reflects on, returns to and extends the initial inquiry” (NUNAN, 1992, 
p. 18). 
 
70 “[...] the co-construction of knowledge between the teacher/researcher and the learners 
themselves” (O´DOWD 2003, p. 8-9). 
 
71 Mais detalhes dessas fases de preparação e planejamento da Telecolaboração nas seções 
subsequentes deste capítulo. 
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3. Permitir que todos os envolvidos participem ativamente do modo que 

desejarem – coube a cada parte envolvida na telecolaboração escolher a  

forma como incluir as trocas de mensagens em sua rotina de aulas. Além 

disso, os participantes não passaram por nenhum tipo de censura na 

abordagem dos e-mails, o que acaba conferindo mais autonomia ao seu 

trabalho de escrita; 

4. Partilhar o controle sobre os processos de pesquisa o quanto possível de 

maneira igualitária – todos os procedimentos consoantes à organização 

da pesquisa foram adotados em reuniões entre os professores envolvidos 

na colaboração e compartilhados com os alunos. 

Como se vê, as etapas do planejamento deste trabalho se afinam bem 

com a descrição de Tripp (2005). Porém, é nosso dever esclarecer que as 

discussões via e-mail parecem ter sido mais robustas quando o assunto do 

debate foi proposto pelos alunos internacionais (AIs). Isso, felizmente, não 

provocou consequências significativas como descontentamento ou 

desengajamento para os alunos brasileiros. Em vez disso, em vários dos e-mails 

apresentados no capítulo das análises, os ABs reiteram sua satisfação em 

discutir os tópicos em pauta.  

Feita a apresentação das características que definem este trabalho como 

uma pesquisa-ação e o situam no paradigma qualitativo-interpretativista, na 

seção a seguir será dado enfoque aos instrumentos de coleta de dados utilizados 

aqui: os questionários aplicados antes da telecolaboração e os e-mails enviados 

pelos alunos brasileiros.  

 

4.1.1 Questionário 

 

Um dos instrumentos de coleta de que lançamos mão foi o questionário. 

Segundo Dörnyei e Tagushi (2010), um questionário pode conter três tipos 

diferentes de perguntas visando à busca de dados distintos sobre os sujeitos,  

são eles: a) perguntas factuais, também chamadas de classificação ou descrição 

dos sujeitos, que são usadas para identificar os participantes de uma pesquisa; 
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b) perguntas comportamentais, que se voltam às ações, estilo de vida e história 

pessoal dos participantes; c) perguntas de atitude, que revelam as opiniões, 

crenças, interesses e valores dos participantes.  

O questionário é amplamente usado em estudos sobre telecolaboração. 

O´Dowd (2003), Ware (2005) e Ware e Kramsch (2005) descrevem o uso da 

ferramenta em seus estudos com vistas à sondagem das experiências de 

aprendizagem de seus alunos e suas expectativas quanto à telecolaboração. 

Esses dois últimos trabalhos utilizam o questionário também para consultar os 

alunos sobre quais tópicos eles desejam abordar na telecolaboração. Nesse 

quesito, Ware (2005) e Ware e Kramsch (2005) se alinham a Corbett (2010) que 

recomenda a participação da turma no levantamento dos aspectos da cultura 

alvo sobre os quais pretendem tratar.  

Nesta pesquisa, com o questionário aplicado (Anexo I), buscava-se saber 

sobre qual país falante de inglês os alunos gostariam de estudar mais, fato que 

encaminhou a procura por parceiros para a colaboração. Esse propósito deixa 

patente o caráter colaborativo inerente à pesquisa-ação nos termos delineados 

por Tripp (2005) e Nunan (1992). No que tange à sua montagem, a ferramenta 

continha basicamente perguntas de atitude (DÖRNYEI; TAGUSHI, 2010), as 

quais foram exploradas ao máximo. Através dessas perguntas e tendo como 

referência os componentes da Competência Comunicativa Intercultural (BYRAM, 

1997), tentou-se mostrar o que os alunos já sabiam sobre o país de língua 

inglesa que haviam apontado (conhecimento), bem como acessar suas atitudes 

acerca da cultura alvo (atitude). 

 

4.1.2 E-mails 

 

No decorrer da telecolaboração em que foram gerados os dados dos e-

mails, constatou-se que, principalmente em razão de ausências a aulas, o 

número de mensagens escritas variou entre duas e oito por aluno. Essas 

mensagens perfazem o total de 142 envios ao final de seis semanas do projeto. 

Todo esse volume de dados foi tratado em duas fases: triagem e análises.  
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Na fase de triagem, os dados foram sistematizados no formato de menu 

árvore conforme explanação abaixo e diagrama 3 a seguir: 

1.  Os e-mails eram enviados com cópia para o Professor Pesquisador que, 

posteriormente ao fim da telecolaboração, os armazenou eletronicamente 

numa pasta raiz chamada ‘E-MAILS’; 

2. Os alunos e seus textos foram separados individualmente e esses 

arquivos foram guardados em pastas nomeadas de AB1 a AB30, 

correspondendo ao número de alunos brasileiros que participaram da 

pesquisa; 

3. Depois, os arquivos dos alunos foram inseridos noutras pastas 

identificadas a partir de números de mensagens enviadas, por exemplo: 

na pasta nomeada ‘Duas mensagens’, estavam todos os alunos que 

haviam enviados duas mensagens, e assim por diante. 

 A organização descrita está também no diagrama abaixo: 

 

Diagrama 3 - Triagem dos e-mails. 
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 Após a tiragem, procedeu-se à fase de análises. Num momento 

preliminar, cada uma das mensagens foi lida inteiramente com a intenção de 

compor uma visão panorâmica dos textos, além de identificar recorrências de 

tópicos discutidos, a partir das quais, posteriormente, foram estabelecidas 

categorias de análise. Note-se, portanto, que as categorias de análise elencadas 

mais adiante emergiram dos textos, isto é, foram construídas indutivamente. 

Como observam Bortoni-Ricardo (2008) e Motta-Roth (2005), a indução é um 

processo analítico comum em pesquisas como a que agora se apresenta. Para 

Motta-Roth (2005, p.10), esse processo consiste “na identificação de elementos 

textuais ricos em significação, que apontam para a relação entre um texto e seu 

contexto”. Trabalhos basilares para esta pesquisa como Belz (2003), Ware 

(2005) e O´Dowd (2011) também recorreram ao expediente da leitura 

panorâmica como forma de encaminhar suas análises.  

Conforme foi dito, nessa fase de leitura panorâmica pôde-se observar que 

uma variedade de tópicos listada pelos alunos brasileiros nos questionários foi 

abordada nas mensagens. Além desses tópicos, vários outros propostos pelos 

alunos da UCDavis também foram identificados. Três dos assuntos 

encaminhados pelos alunos internacionais apareceram com mais frequência nos 

textos: Culturismo, Estereótipos e Inglês no Brasil. Com isso, o que se verificou 

foi a possibilidade de delimitar o corpus para uma análise mais aprofundada com 

base nos assuntos com maior recorrência.  

A decisão metodológica de restringir o corpus analisado ecoa 

procedimento adotado por Belz (2003). Em sua pesquisa, a autora teve à 

disposição uma coleção de dados produzidos em três anos de parceria 

telecolaborativa entre uma instituição americana e outra alemã. Desse montante 

de informações, e utilizando critérios essencialmente qualitativos72, Belz (2003) 

optou por estudar a comunicação entre três alunos, ocorrida durante o outono 

do ano 2000. Com objetivos diferentes, mas com volume de dados relativamente 

                                                             
72 Belz (2003) trabalha com dados de uma telecolaboração que se estendeu de 2000 a 2002. Ela 
explica que recorreu a um recorte nos dados porque lhe chamou atenção o fato de a interação 
entre os três alunos estudados não apresentar, de forma inconteste, a atitude de abertura e 
curiosidade para com o outro, importante componente da Competência Comunicativa 
Intercultural. A autora justifica este interesse defendendo que um dos modos mais construtivos 
de entender um aspecto de uma telecolaboração é justamente no ponto onde ele falha.  
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semelhante ao nosso, Cunha (2012) também restringe seu corpus a uma fração 

do total após verificar recorrências e repetições.  

Desta feita, empreendemos análise minuciosa de 65 mensagens, as quais 

representam 45,77% do total de e-mails escritos pelos alunos brasileiros, e 

reúnem os três tópicos mais repetidos, conforme gráfico abaixo.  

 
Gráfico 1 - Recorrência de tópicos abordados nas mensagens 

 

 Feita a exposição de como foram tratados os dados advindos dos e-mails, 

daremos espaço para a apresentação das fases de desenvolvimento da 

pesquisa.  

 

4.2 Desenvolvimento da pesquisa 

 

O projeto em análise se insere no escopo das definições de 

telecolaboração elencadas no capítulo anterior, ou seja, trata-se de uma 

atividade que aplica ferramentas de comunicação online à interação entre alunos 

falantes de línguas diferentes, almejando à promoção de uma experiência 

intercultural. Nesta telecolaboração, optou-se pela escrita assíncrona que 
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consolidou o que Corbett (2010, p. 11, tradução nossa) classifica como “cadeia 

de discussão73” através do envio e recebimento de e-mails.  

 Dito isso, o intuito nesta seção é fazer, de forma cronológica, a descrição 

das etapas de planejamento e implementação da atividade telecolaborativa aqui 

investigada. Cabe enfatizar que a série de ações constituintes de cada etapa da 

referida atividade se alinha com as proposições dos autores citados nos Capítulo 

II e III, tendo como principal ponto de referência o modelo de Competência 

Comunicativa Intercultural de Byram (1997) reiterado abaixo:  

• Atitudes de curiosidade e abertura; 

• Conhecimento sobre produtos e práticas de um grupo social em seu 

próprio país e no país do interlocutor; 

• Habilidades de interpretação e relação; 

• Habilidades de descoberta e interação; e  

• Consciência cultural crítica e educação política. 

 

Além disso, tem-se em conta também a preocupação relevada por 

O´Dowd (2003, p. 6, tradução nossa) com a necessidade de se delinear uma 

abordagem cuidadosamente pensada para interações via e-mail, de modo que 

elas se “integrem totalmente à sala de aula em vez de tratá-las como meras 

atividades de pen-pal74”. Para o autor, é necessário ainda que essa abordagem 

tenha uma estrutura de trabalho clara que permita que os alunos reflitam sobre 

sua investigação sob a orientação de um professor. 

 Por causa disso, pensando em deixar evidentes as precauções 

apontadas por O´Dowd (2003), a exposição das etapas de planejamento desta 

                                                             
73 “Discussion thread” (CORBETT, 2010, p. 11). 

 
74  “ […] which integrate them fully into the classroom as opposed to treating them as mere pen-
pal activities” (O´DOWD, 2003, p. 6). 
 
74 De acordo com o dicionário online Merriam-Webster, um “pen-pal é alguém (geralmente de 

outro país) com quem uma pessoa se corresponde mas com quem nunca se encontrou; um 

amigo feito e mantido por correspondência”. Disponível em < http://www.merriam-

webster.com/dictionary/pen%20pal.> Acesso em 16 nov 2015. 

 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pen%20pal
http://www.merriam-webster.com/dictionary/pen%20pal
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telecolaboração será acompanhada de quadros que detalham as ações 

desenvolvidas, seus objetivos, o tempo dedicado a cada uma delas e o período 

de realização.  

Antes, porém, é interessante mencionar como se deu o processo de busca 

por parceiros para a troca de mensagens. 

 

4.2.1 A busca por parceiros  

 

 Somadas as fases de planejamento e execução, as ações da 

telecolaboração em estudo aconteceram no decorrer de 25 semanas, entre 

setembro de 2014 e maio de 2015. Dessas, seis semanas foram dedicadas às 

trocas de mensagens entre a turma do Professor Pesquisador, composta por 

alunos brasileiros de uma turma de Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Zona 

Norte (IFRN-ZN) e uma turma da professora colaboradora, formada por alunos 

internacionais da Universidade da Califórnia – Davis (UCDavis), de cujas 

informações adicionais esta tese se ocupará mais adiante. 

 Antes da UCDavis, houve outras duas tentativas infrutíferas de se 

estabelecer uma parceria para a colaboração. A primeira delas se deu entre o 

começo de julho e o começo de setembro de 2014, através do site 

www.epals.com. Este recurso é sugerido por Corbett (2010) para criação de uma 

comunidade online através da qual professores e alunos podem se engajar em 

projetos mais estruturados do que as possibilidades de interação oferecidas, por 

exemplo, por uma rede social.  

 Neste endereço, o usuário, frequentemente um professor, pode criar um 

perfil e cadastrar informações sobre sua intenção de projeto (ex.: faixa etária e 

turma dos alunos envolvidos, disciplina e/ou assuntos que pretende abordar, a(s) 

língua(s) em que deseja interagir, entre outras). O usuário deve ainda fornecer 

uma breve descrição do projeto antes de disponibilizá-lo na rede. Seguidos 

esses passos, o projeto cadastrado se torna visível para outros usuários ao redor 

do planeta.  

http://www.epals.com/
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 Até o ano de 2014, o epals.com também fornecia contas de e-mail seguras 

ao responsável por um projeto, evitando, assim, que os alunos utilizassem seus 

endereços pessoais. Atualmente, a distribuição dessas contas de e-mails está 

suspensa, então, a interação entre alunos no site se dá por meio de postagens 

em fóruns de discussão moderados pelos professores que colaboram no projeto.  

Observe-se pela descrição acima que o site tem realmente ferramentas 

para trabalhos educacionais de qualidade. Porém, uma vez que o engajamento 

nas parcerias é voluntário, não há nenhuma garantia de que uma colaboração 

saia do projeto e se converta em prática. Assim, passados dois meses, este 

Professor Pesquisador não havia recebido nenhum retorno das tentativas de 

conexão com outros usuários. Diante desse insucesso e devido à necessidade 

de dar prosseguimento a seu estudo, o Professor Pesquisador e a orientadora 

concluíram que era prudente tentar estabelecer a colaboração usando outra 

estratégia.  

Assim, a busca por parceiros se voltou para o círculo de profissionais mais 

próximos do Professor Pesquisador, que envolvia colegas de trabalho e ex-

colegas de graduação com contatos no exterior. Uma dessas pessoas ofereceu 

e intermediou o contato com uma americana, professora de ensino médio em 

New Jersey (EUA) e que anos antes havia feito intercâmbio no Brasil.  

A partir daí, a expectativa para as primeiras tratativas com a americana 

foi muito alta, visto que a possibilidade de parceria com esta professora reunia 

alguns dos princípios fundamentais de uma telecolaboração na visão de O´Dowd 

(2003), Belz e Thorne (2006) e Garcia (2012): estaria em uso, de fato, uma 

ferramenta global de comunicação, o e-mail, integrado às atividades de sala de 

aula e promovendo contato real entre representantes de diferentes línguas e 

culturas.  

 Os contatos entre o Professor Pesquisador e a professora americana 

aconteceram via e-mail entre outubro e dezembro de 2014. As primeiras 

mensagens mostravam um cenário muito promissor, conforme revela o excerto 

1 adiante. A partir dele, a professora americana será nomeada pela sigla PEM 

(Professora de Ensino Médio) a fim de melhor identificá-la e não a confundi-la 

com a docente da UCDavis que colaborou com esta pesquisa. 
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 O primeiro e-mail enviado pelo Professor Pesquisador foi escrito para 

apresentar o projeto e sondar o interesse pela parceria. A redação desta 

mensagem deixava claro que a telecolaboração era parte de uma pesquisa de 

doutorado e que estava evidentemente sujeita a negociações e ajustes, afinal, é 

praxe que o planejamento das atividades telecolaborativas seja compartilhado 

entre os professores responsáveis pela empreitada. 

 Note-se que a resposta de PEM no excerto 1 manifesta interesse pelo 

projeto e não apresenta objeções para sua participação. PEM tampouco se opõe 

quando perguntada sobre a possibilidade de aplicar um questionário aos seus 

alunos, para registro de ações.  

 

 

 

 

 

 

 

PEM 

Hi Bruno, 

I'm in love with your project!!!  It brings back memories of when I first came to 

Brasil ♡.   

I love culture conversation and expanding the global experiences of 

students...  Congratulations on such a great topic! 

A questionnaire sounds like a great idea!  Can you share the data with us so we 

can document the project also? 

Are you using an online survey like Google or SurveyMonkey?  The students 

have some familiarity with those kinds of online surveys. 

We will begin our conversation on culture this Friday!  After our conversation, we 

are going to explore and analyze stereotypes in film.  I don't know a lot of 

Brazilian films, but I was thinking of showing Orfeu, City of Men, Favela Rising 

or Last Stop 174.  We were also going to add the children's film Rio/Rio 2 and a 

"USA" Brazilian film,Turistas to compare and contrast stereotypical 

representations. 

Do you have any film suggestions?   

Oh...  

About how many students are in your class?  And what is the age range?  

 

 

 

 

 

 

 

29 Out. 2014 

Excerto 1: Comunicação Professor Pesquisador – PEM  

 Primeiramente, é importante notar que o grau de formalidade da 

mensagem pode apontar para o fortalecimento de vínculo entre os 

colaboradores. Ademais, o texto de PEM deixa claro seu interesse em participar 
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da telecolaboração e acrescenta que é do seu agrado debater sobre questões 

culturais e expandir as experiências globais dos alunos.  

 No entanto, a partir da apresentação de novas demandas para que a 

colaboração se encaixasse nos rigores de um trabalho acadêmico, o 

comportamento de PEM passou a não mais condizer com seu discurso. Daí em 

diante, suas mensagens começaram a ficar mais escassas, até que no começo 

de dezembro de 2014 elas cessaram completamente.  

 Não há como saber com precisão o porquê de essa tentativa de consolidar 

uma parceria não ter dado resultado, apesar de ela ter se desenhado muito 

animadora no início. O que se pode é apenas levantar hipóteses.  A que parece 

caber aqui é que as diferentes expectativas de PEM e do Professor Pesquisador 

possam ter sido o motivo do afastamento.  

 Esta hipótese é prevista por Corbett (2010, p. 7, tradução nossa) que 

afirma que “em alguns casos, os valores políticos amplamente diferentes dos 

parceiros em uma troca online enfraquecem a construção do respeito e da 

empatia necessários para uma troca efetiva75”. Ware (2005) também aponta as 

diferenças institucionais como um dos três fatores que motivam baixa 

funcionalidade nas parcerias telecolaborativas. Os outros dois seriam as 

diferenças no modo como as culturas valorizam o ensino de línguas estrangeiras 

e a diversidade no uso de comunicação eletrônica em experiências anteriores. 

 É bem verdade que na terceira tentativa de parceria, a que finalmente 

logrou êxito, a diferença de objetivos permanecia. Para a professora 

colaboradora (doravante apenas Colaboradora) a telecolaboração era parte não 

de uma pesquisa de pós-graduação, mas um procedimento central numa 

disciplina de graduação. Entretanto, nenhum dos outros dois fatores observados 

por Ware (2005) parecem ter ameaçado a negociação deste estudo. Avaliamos 

que, se uma experiência anterior pode interferir no andamento de uma 

telecolaboração, pode-se dizer então que a parceria com esta Colaboradora foi 

de fato muito afortunada, visto que se trata de uma professora com pesquisas 

                                                             
75 “[...] in some cases, the widely different political values of partners in an online exchange 

undermine the building of respect and empathy necessary for an effective exchange […]” 
(CORBETT, 2010, p. 7). 
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científicas e várias publicações sobre experiências interculturais via 

telecolaboração. 

 O primeiro contato feito pelo Professor Pesquisador aconteceu após a 

leitura de um artigo sobre telecolaboração disponível nos Periódicos Capes. De 

autoria da Colaboradora, este artigo tinha seu endereço de e-mail institucional, 

hospedado na Universidade da California – Davis. As mensagens, então, 

começaram a ser enviadas no início de março de 2015 e, ao longo desse mês, 

perfizeram um total de trinta e dois e-mails trocados.  

 Além desses e-mails, houve ainda, no dia 18/3, uma reunião via Skype na 

qual a Colaboradora anunciou que teria três Assistentes trabalhando consigo. 

Por isso, as mensagens enviadas a partir de 19/03 já contém seus e-mails entre 

os destinatários. Nesta pesquisa, as assistentes serão nomeadas A1, A2 e A3. 

O conteúdo das interações entre as partes variou desde o fornecimento 

de informações simples até o planejamento mais detalhado das ações, fato este 

que está exemplificado no excerto 2 a seguir: 

  

 

 

 

Colaboradora 

Hello, Bruno, A1, A2 and A3! 

I have written the description of the email project for the COM/LIN 5 

syllabus. (Bruno, COM/LIN 5 is the short version of the course title. 

The full version is COM/LIN 5: Global English for Communication. It 

is called COM/LIN to indicate that Linguistics students and 

Communications students can take it. It is also available for students 

from other majors to take for their General Education requirements). 

Let me know if you have any questions. 

Best wishes, 

Colaboradora 

 

 

 

24 Mar 2015 

Excerto 2: Colaboradora informa que incluiu o projeto no programa de sua disciplina. 

 

 O que o excerto acima demonstra é que foi observada a advertência de 

Müller-Hartmann (2000) e O´Dowd (2003) para que se os professores 

responsáveis pelo projeto realmente se afinem em seu planejamento. Garcia 
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(2012, p. 483) exprime claramente a postura de cooperação manifestada nesse 

excerto ao afirmar que “trabalhar colaborativamente implica comprometer-se na 

tarefa de aprendizagem e, concomitantemente, comprometer-se com o outro de 

maneira mútua e recíproca”. 

 Ademais, tão importante quanto realçar o compromisso assumido pelos 

colaboradores é enfatizar que a telecolaboração está totalmente integrada às 

duas salas de aula. Como foi visto já neste trabalho, para O´Dowd (2011), esta 

é uma ação essencial para o projeto pois o afasta do mero intercâmbio de 

informações sem a devida reflexão ou o devido aprofundamento. 

 O processo de negociação entre Professor Pesquisador, a Colaboradora 

e sua equipe se estendeu até a última mensagem trocada. As medidas de 

preparação para interação, as decisões tomadas quanto às datas de envio de 

mensagens, as ações para agrupamento dos alunos entre outras, serão o 

assunto da próxima seção.  

 

4.2.2 As etapas do trabalho telecolaborativo 

 

 As etapas da pesquisa que serão apresentadas nesta seção se baseiam, 

principalmente, no encadeamento de ações pertinentes a uma telecolaboração 

apresentado por O´Dowd (2003) e Corbett (2010).  As ações aqui elencadas 

foram elaboradas com apoio nos trabalhos de Byram (1997), Ware (2005), Ware 

e Kramsch (2005) e Menard-Warwick et al (2013).  

 A apresentação das etapas será feita a partir de tabelas que trarão a ação 

adotada, seu objetivo, além da data e do tempo dedicados à sua aplicação. Os 

procedimentos nas tabelas estão agrupados da seguinte maneira: a. Preparação 

da turma e; b. Calendário da cadeia de discussão.  

 Cabe dizer que boa parte das ações apresentadas na fase de preparação 

da turma foi executada antes ou durante os contatos com PEM, com quem a 

parceria não se firmou. Por isso, algumas ações precisaram ser retomadas 

quando da iminência da interação com os alunos da Colaboradora, o que não 

interferiu nos resultados obtidos.  
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  Feita essa breve contextualização, esta tese se ocupa agora da 

apresentação das etapas desta pesquisa. 

 

4.2.2.1 Preparação da turma 

 

 Conforme se verá a seguir, a preparação da turma foi dividida em dois 

blocos. O primeiro deles com ações que almejavam explicar detalhes do projeto 

de telecolaboração, despertar nos alunos o interesse pela interação em outro 

idioma (nesse caso, inglês), bem como sondar seus conhecimentos e atitudes 

acerca de outras culturas (BYRAM, 1997). No segundo bloco, estão diversas 

atividades voltadas especificamente para a troca de mensagens com os alunos 

internacionais. 

Abaixo, encontra-se a tabela descritiva do primeiro bloco acompanhada 

de respectiva discussão. 

 

Atividade Objetivo Quantidade 

de horas  

Data de 

realização 

 

1. Conversa com os 
alunos brasileiros  

 

Explicar o projeto, as perspectivas 

de contato com os alunos 

internacionais. 

 

 

2h25min 

 

 

10/09/14 

 

 

 

2. Aplicação de 
questionário 

 

Acessar componentes da 

Competência Comunicativa 

Intercultural (CCI) descritos por 

Byram (1997); 

 

Sondar os temas sobre os quais 

os alunos brasileiros teriam 

interesse de debater com os 

alunos internacionais. 

 

 

 

 

 

1h30min  

 

 

17/09/14 e 

20/09/14* 

* com 

alunos 

faltosos 
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Atividade Objetivo Quantidade 

de horas  

Data de 

realização 

3. Tabulação dos 
dados do 
questionário 

Organização dos dados obtidos 

quando da aplicação da 

ferramenta 

6h  Semana 

de 

01/10/14 

Tabela 1- Primeiro bloco de preparação da turma 

 

A primeira ação desenvolvida junto aos alunos brasileiros foi apresentar-

lhes o projeto. O Professor Pesquisador forneceu a eles farta informação acerca 

das intenções de implementar uma telecolaboração com alunos internacionais. 

Nesse momento, foi possível observar nos alunos brasileiros um misto de 

empolgação, posto que a maioria deles jamais havia interagido com um 

estrangeiro, e apreensão, já que muitos julgavam seu nível linguístico 

insuficiente.  

Coube ao Professor Pesquisador, então, assegurar a seus alunos que 

eles teriam seu acompanhamento ao longo de todo o processo. Além disso, foi 

explicado ao grupo que a colaboração com os alunos internacionais seria 

precedida de um intenso processo de estudo e preparação para a escrita de e-

mails em inglês, que incluía trocas de mensagens entre os próprios colegas de 

classe, estudo sobre tópicos gramaticais, níveis de formalidade etc. Deixando 

claras essas informações e enfatizando ainda que no processo de escrita 

assíncrona há sempre a possibilidade de pensar, investigar, consultar e, se for o 

caso, reescrever trechos da mensagem, o Professor Pesquisador pôde perceber 

mais tranquilidade em seus alunos. A ação seguinte foi a aplicação de um 

questionário. Os detalhes da tabulação dos dados obtidos com essa ferramenta 

serão fornecidos no próximo capítulo, que trata da análise de dados e discussão 

dos resultados.  

A seguir, está a tabela com o segundo bloco de ações: a sequência de 

atividades preparatórias específicas para a troca de mensagens. 

 



 
 

86 
 

Atividade Objetivo Quantidade de 

horas 

Data de 

realização 

1. Apresentação do e-
mail como gênero 
discursivo 

 

Refletir sobre as 

circunstâncias de uso do e-

mail em seus cotidianos 

dentro e fora da escola 

 

 

2h25min 

 

13/10/14  

e 

15/10/14 

2. “DO´s and DON´Ts” 
nos e-mails e na 
conduta dos contatos 
– Netiqueta 
(CORBETT, 2010).  

 

Discutir as normas de 

etiqueta na internet 

 

 

2h25min 

 

20/10/14 

e 

22/10/14 

 

3. Atividade: alunos 
enviam mensagens 
ao professor (temas 
variados).  

 

Praticar o uso desse meio de 

comunicação no contexto 

escolar. 

 

 

2h25min 

 

22/10/14  

e 

29/10/14 

 

4. Atividade: projeção 
em sala dos e-mails 
enviados ao 
professor (com 
omissão dos nomes 
dos alunos). 

 

Discutir sobre grau de 

formalidade do texto e tirar 

dúvidas sobre tópicos 

gramaticais. 

 

 

3h55min 

 

29/10/14 

e 

05/11/14 

 

5. Atividade: troca de 
mensagens entre os 
alunos  

Trabalhar perguntas e 

respostas nos e-mails sob 

dois cenários diferentes: a. 

comunicação com um aluno 

do ensino médio americano 

(contexto mais informal); b. 

comunicação com o diretor 

de uma escola de ensino 

médio americana (contexto 

mais formal).  

 

 

 

2h25min 

 

 

10/11/14 

e 

12/11/14 

 

6. Atividade: Projeção 
em sala dos e-mails 
trocados pelos 
alunos. 

 

Analisar as mensagens 

trocadas pelos alunos 

tratando do grau de 

formalidade dos textos. 

 

2h25min 

 

17/11/14 

e 

19/11/14 

 

7. Apresentação de 
saudações, 

Trabalhar saudações, 

despedidas e outras 

expressões para pedidos de 
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Atividade Objetivo Quantidade de 

horas 

Data de 

realização 

despedidas e outras 
expressões.  

informação e clarificação de 

dúvidas em grau 

“casualmente formal”. 

45 min 26/11/14 

 

8. Atividade: simulação 
de situações  

 

Elencar estratégias para lidar 

com possíveis desconfortos 

gerados pela interação entre 

culturas ou mesmo quando 

do aparecimento de 

estereótipos. 

 

 

3h10min  

 

 

26/11/14 

e 

03/12/14 

 

9. Atividade: Focus on 
Language  

Reforçar a parte gramatical 

dos textos com base nos 

erros mais frequentes 

observados nas mensagens 

escritas pelos alunos na fase 

de preparação da turma. 

 

 

3h10min 

 

 

15/12/14 

Tabela 2- Segundo bloco de preparação da turma 

 

Conforme se vê na tabela acima, a primeira ação deste bloco foi trabalhar 

com a turma o e-mail como um gênero do discurso. Toma-se aqui o gênero como 

as convenções coletivas de uma dada comunidade discursiva (WARE; 

KRAMSCH, 2005) e considera-se fundamental sua inclusão no rol de ações para 

preparação da turma porque, como apresentado no início do capítulo, seus usos 

podem diferir de uma cultura para outra, o que pode provocar o insucesso das 

interações na telecolaboração.  

Segundo Ware e Kramsch (2005), devido a essas diferenças de uso, as 

características de um gênero podem não ficar tão claras, sobretudo numa 

interação online. Além disso, ainda de acordo com as autoras, “a carga semiótica 

trazida pelas palavras na tela requer que o professor tenha conhecimento e 

imaginação extras para preencher as lacunas76” (WARE; KRAMSCH, 2005, p. 

200, tradução nossa). Dessa forma, os alunos foram levados a refletir sobre as 

circunstâncias de uso do e-mail em seus cotidianos dentro e fora da escola e se 

                                                             
76 “the added semiotic load carried by the words on the screen require the teacher to have extra 
knowledge and imagination to fill in the gaps” (WARE; KRAMSCH, 2005, p. 200). 
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consideravam que havia diferenças entre sua percepção e a de pessoas de 

outras culturas acerca desse canal de comunicação.  

Aproveitando essa discussão, a ação seguinte foi discutir as normas de 

etiqueta na internet (Netiqueta) e o que se julgava aceitável ou não no uso de e-

mails em nossa cultura e em outras. Basicamente, nesse momento foram 

discutidas as normas de comunicação online (como o uso de letras maiúsculas), 

o nível de correção ortográfica adequado, o tempo de resposta das mensagens 

e o tamanho das mensagens.  Essa conduta é preconizada por Corbett (2010), 

Ware (2005) e O´Dowd (2003) que advogam que a observação das normas de 

Netiqueta pode valorizar o engajamento intercultural.  

As ações numeradas no intervalo entre 3 e 10 repetem um ciclo de 

simulação de situações, praticando o envio e recebimento de mensagens, e 

análise que visava não só à melhoria do nível linguístico do texto como também 

à reflexão sobre as implicações culturais atreladas às escolhas dos alunos.  

Atividades de simulação são definidas por Ecke (2012, p. 117, tradução 

nossa) como “conjuntos estruturados de circunstâncias que espelham a vida real 

e em que os participantes agem de acordo com instruções 77”.  A definição 

recém-apresentada se faz cristalina nos exemplos das ações 3, 5 e 9 da Tabela 

2. Entre as ações citadas, a de número 9 assume ainda o caráter de preparar os 

alunos para “[...] resolver um problema específico num cenário intercultural, 

talvez um incidente crítico78” (ECKE, 2012, p. 117, tradução nossa). 

As ações 4, 6, 7, 8 e 10 serviram de trampolim para a discussão de tópicos 

gramaticais, graus de formalidade, acréscimo de vocabulário e apresentação de 

expressões como estratégias de solicitação de mais informações ou clarificação 

de dúvidas. É importante realçar aqui que nas ações 7 e 8, o Professor 

Pesquisador tinha em mente enfatizar, através de material autêntico, que as 

mensagens gradativamente se aproximavam mais da informalidade com o 

                                                             
77 “[...] structured sets of circumstances that mirror real life and in which participants act as 
instructed” (ECKE 2012, p. 117). 
 
78 “[... ] to resolve a specific problem in an intercultural setting, perhaps in a critical incident.” 
(ECKE, 2012, p. 117) 
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decorrer das trocas e acabavam por se estabilizar num grau casualmente formal 

previamente combinado entre os professores colaboradores. Mais uma vez, os 

procedimentos adotados estão em consonância com a proposta de Ecke (2012, 

p. 117, tradução nossa) que assevera que atividades de simulação podem, entre 

outras coisas, “desenvolver habilidades em comunicação79”.  

É prudente reafirmar que ações de preparação da turma, especificamente 

as constantes na Tabela 2, tiveram de ser retomadas ao longo do mês de março 

de 2015, quando se avizinhava a parceria com a Colaboradora da UCDavis. A 

consistência na abordagem das ações entre outubro e dezembro de 2014 e, 

especialmente, a participação ativa dos alunos nas atividades propostas fizeram 

com que não fosse necessário reiniciar o processo do zero, embora tenha sido 

oportunizada a revisão de todas as etapas.  

A preocupação com as ações de preparação da turma está relacionada à 

afirmação de O´Dowd (2011, p. 355, tradução nossa) que defende que  

os professores têm que ter em mente que, no contexto de 
telecolaboração, embora o contato intercultural aconteça nos contextos 
online entre os aprendizes, é frequentemente na sala de aula, nas 
atividades relacionadas antes e depois da interação online, que 

acontece a aprendizagem intercultural80. 

 

A revisão das ações de preparação foi finalizada em 18/03, semana 

imediatamente anterior ao primeiro e-mail escrito pelos alunos brasileiros. O 

cronograma de escrita e trocas de mensagens entre os alunos é o assunto da 

próxima seção. 

 

 

                                                             
79 “[...] to develop skills in communication” (ECKE, 2012, p. 117). 
 
80 “Teachers need to keep in mind that, in the context of telecollaboration, although the 
intercultural contact takes place in online contexts between learners, it is often in the classroom, 
in the related activities before and after the online interaction, that intercultural learning takes 
place” (O´DOWD, 2011, p. 355). 
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4.2.2.2 Calendário da cadeia de discussão 

 

 A telecolaboração de que ora se trata envolveu 30 alunos brasileiros do 

Ensino Médio do IFRN Campus Natal Zona Norte, sob supervisão do Professor 

Pesquisador, e cerca de 110 alunos internacionais, de diversos cursos 

superiores, matriculados na disciplina Global English for Coomunication, da 

UCDavis, sob responsabilidade da Colaboradora e suas três Assistentes. 

 A dinâmica das trocas de mensagens previa que, devido ao número 

desigual de alunos, cada brasileiro se tornaria parte de um pequeno grupo que 

incluía também entre três e quatro alunos internacionais. Os alunos que 

compuseram os grupos foram separados aleatoriamente e interagiram somente 

entre si.  

 Originalmente, este projeto intencionava que as trocas de e-mails 

durassem entre oito e dez semanas compreendendo, assim, um bimestre 

escolar inteiro. No entanto, devido ao fato de as duas primeiras tentativas de 

parceria não terem dado certo, o período disponível para o envio das mensagens 

teve de se adequar ao final do ano letivo de 2014 (em março de 2015), ao período 

de férias escolares (abril de 2015) e ao começo do ano letivo de 2015 (em maio 

do mesmo ano) no IFRN81. 

 Além disso, havia outra variável dessa equação que era a agenda da 

disciplina de Global English for Communication na UCDavis, a qual aconteceria 

entre 06 de abril e 05 de junho de 2015. Por solicitação da Colaboradora, a 

cadeia de discussão teria de se iniciar por volta de 10 de abril, quando sua turma 

já estaria completa após o fechamento de matrículas, e 1º de junho, de modo 

que os alunos tivessem tempo para preparar seu relatório final para entrega na 

última data do curso.  

                                                             
81Devido a duas greves ocorridas em 2011 e 2012, o calendário acadêmico do IFRN se 
encontrava em descompasso com o calendário civil no momento da coleta. Por causa disso, o 
ano letivo de 2014 terminou em março de 2015 e o ano letivo de 2015 começou apenas em maio 
do mesmo ano. O mês de abril de 2015 compreendeu as férias escolares. Conforme se verá 
nesta pesquisa, a interação via internet respeitou essas condições. 
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 Assim, dadas as peculiaridades de cada parte, optou-se por um 

calendário que previa oito datas de envio de mensagens pelos alunos 

internacionais e seis para alunos brasileiros82. 

O calendário reduzido da turma de brasileiros se explica pela decisão do 

Professor Pesquisador em não ocupar todo o mês de abril – férias escolares – 

com as trocas de mensagens. O temor era que houvesse dispersão e, 

consequente, desengajamento da telecolaboração. Depois desse cuidado, o que 

se observou foi que, com algumas exceções, houve grande envolvimento dos 

alunos com a escrita das mensagens, que demonstravam preocupação com a 

qualidade dos textos e com os prazos. Vale salientar que vários dos tópicos 

abordados nas mensagens foram propostos pelos alunos internacionais a partir 

do conteúdo da disciplina da Colaboradora83. Outra parte foi espontaneamente 

lançada pelos alunos brasileiros.  

Havendo acordo sobre o calendário e a inserção dos e-mails nas aulas, e 

após ponderações feitas pelo Professor Pesquisador e pela Colaboradora, 

optou-se, em comum acordo, pela não apresentação das mensagens dos alunos 

internacionais na fase de análise de dados e discussão dos resultados. Isso 

reforçaria que a pesquisa científica em questão estaria focada nas produções 

dos alunos brasileiros e evitaria um custoso processo e uma potencialmente 

demorada tramitação de autorizações na UCDavis. Como alternativa, sempre 

junto com a apresentação de excertos dos e-mails dos alunos brasileiros, virá a 

pergunta encaminhada pelos alunos internacionais na mensagem precedente. 

 Todos os procedimentos e experiências citados até aqui denotam 

esforços na intenção de encontrar parceiros e ferramentas online apropriadas 

para a colaboração além, claro, de tentar coordenar ações com um profissional 

a quem não se conhece pessoalmente. Para isso, mais do que respeitar os 

objetivos e crenças pedagógicas que cada profissional traz consigo, é preciso 

                                                             
82 Num primeiro momento da colaboração, os alunos brasileiros responderam a mais de uma 
mensagem na mesma semana.  
 
83 No caso da Colaboradora, a seleção de tópicos se deu baseada no material usado em sala, o 
livro Intercultural Communication: A critical Introduction, de Ingrid Piller (2011). Foi papel do 
Professor Pesquisador enfatizar a convergências desses tópicos para os assuntos de interesse 
dos alunos brasileiros, apresentados a partir dos questionários.  
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ter abertura e vontade para se adaptar a diferentes alternativas de projeto, é 

preciso transigir sobre um formato que vá ao encontro dos interesses de ambas 

as partes (O´DOWD, 2011). 

 Tendo cumprido as etapas que explanam o percurso metodológico deste 

trabalho desde a busca por parceiros até o detalhamento das ferramentas 

utilizadas, esta tese se voltará, no próximo capítulo, à análise e interpretação dos 

dados coletados.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 Este capitulo é dedicado à análise e interpretação dos dados gerados a 

partir da utilização das ferramentas de coleta já mencionadas anteriormente. 

Primeiramente, será feita a apresentação dos dados advindos do questionário 

aplicado em uma das fases mais iniciais desta pesquisa. Depois, a tese se volta 

para a análise e discussão dos e-mails enviados pelos alunos brasileiros aos 

alunos internacionais durante a telecolaboração. Sempre que for preciso citar 

total ou parcialmente uma de suas respostas, chamaremos os alunos brasileiros 

de ABs. Os alunos internacionais, nomeamos AIs. Ainda, a fim de diferenciá-los 

entre si, as siglas que nominam esses participantes serão acompanhadas de 

números.  

 

5.1 Análise dos questionários 

 

Conforme já informado no capítulo anterior, a aplicação do questionário 

nesta pesquisa teve como intuito orientar a busca por parceiros para a 

telecolaboração, bem como acessar componentes da Competência 

Comunicativa Intercultural dos alunos. O instrumento utilizado no presente 

estudo era composto de cinco perguntas de atitude às quais responderam o 

número total de 30 alunos brasileiros.  

Como se verá a seguir, todas as informações prestadas pelos alunos ao 

questionário serão, primeiramente, ilustradas com gráficos. Os dados referentes 

às perguntas três e quatro trazem, além dos gráficos, uma tabela e um conjunto 

de excertos das respostas, respectivamente. As apresentações de respostas 

serão acompanhadas das análises correspondentes.   

 A pergunta um do questionário foi: 

Sobre qual(is) país(es) de língua inglesa você conhece mais informações?  

 As respostas dos trinta alunos foram dispostas da seguinte maneira: 
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Gráfico 2 - Quantidade de países citados 

 

No conjunto de alunos que citaram mais de um país, os países 

mencionados foram: EUA - dezessete ocorrências; Inglaterra – catorze 

ocorrências; e Canadá - oito ocorrências. Ainda sobre esse conjunto, foi possível 

observar que a combinação EUA e Inglaterra ocorreu em nove oportunidades; a 

combinação EUA, Inglaterra e Canadá aparece em seis oportunidades; e a 

combinação EUA e Canadá foi mencionada apenas duas vezes. Entre os alunos 

que citaram apenas um país, os EUA obtiveram dez menções e a Inglaterra foi 

citada uma vez. 

É muito interessante observar que todos os países mencionados pelos 

alunos fazem parte do que Leffa (2006) chama de círculo interno84, isto é, o 

círculo composto pelos países que têm o inglês como primeira língua, quais 

sejam: EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.  

Pode-se argumentar que o aparecimento de países do círculo interno nas 

respostas dos alunos é sinal das assimetrias e relações de poder que são 

inerentes ao uso de quaisquer manifestações de linguagem, como as línguas (e 

em particular, a língua inglesa). De fato, estão muito mais disponíveis na mídia 

                                                             
84 Além do círculo interno, o autor trata do círculo externo, o das antigas colônias britânicas onde 
o inglês é usado como segunda língua, e do círculo de expansão, formado pelos demais países 
onde o inglês é usado como língua estrangeira.  
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informações sobre países hegemônicos como EUA e Inglaterra do que sobre 

outros como a África do Sul. Pululam na TV propagandas de cursos de idiomas 

que oferecem aulas com professores nativos – certamente falantes de inglês 

como primeira língua – que tendem a reforçá-los como modelos não só de como 

falar, mas de como se comportar ou até mesmo do que consumir. 

Entretanto, há que se ponderar que  

[...] alegar que o inglês internacional não tem ligação com a cultura 
britânica ou americana é irresponsável e desonesto. Ainda que não 
esteja amarrada exclusivamente a uma cultura, nenhuma língua pode 
ser alijada de seu passado histórico. Em vez de negar a conexão entre 
a língua inglesa e a “bagagem” que a acompanha (quer seja vista 
positiva ou negativamente), os linguistas aplicados deveriam admitir 
abertamente que alguns valores culturais necessariamente 

acompanham uma língua85, (ERLING 2000, p. 11, tradução nossa). 

 

Desta feita, antes de tentar conduzir os interesses dos alunos para a 

direção oposta à apontada por eles nas repostas à pergunta um, optou-se por 

tomar os países citados como prioridade para a procura por parceiros na 

telecolaboração, de modo que a experiência intercultural pudesse aprofundar 

seu entendimento e o diálogo com as culturas dos participantes estrangeiros. A 

afirmação de Erling (2000) encaminhou a forma como se tentou abordar a 

questão dos estereótipos que, indubitavelmente, acompanham as discussões 

sobre cultura. Por causa disso, escolhemos analisar as respostas às perguntas 

dois e três de forma conjunta, visto que uma pretende completar a outra. 

A pergunta número dois foi a seguinte:  

 

                                                             
85 “[...] claiming that international English has no link to British or American culture is irresponsible 
and dishonest. Even though language is not tied exclusively to one culture, no language can be 
stripped of its historical past. Instead of denying the connection between the English language 
and its accompanying ‘baggage’ (whether viewed positively or negatively), applied linguists 
should openly admit that some cultural values necessarily accompany a language” (ERLING 
2000, p. 11). 
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Qual(is) sua(s) principal(is) fonte(s) de informação sobre este(s) país(es) 

(ex: filmes, músicas, séries de TV, internet etc)? 

 

 Novamente, os alunos poderiam dar múltiplas respostas. Entre elas, estão 

no Gráfico 3 abaixo: 

 

Gráfico 3 - Principais fontes de informação sobre os países 

 

As respostas à pergunta dois podem contribuir para a análise dos dados 

da pergunta três a seguir:  

O que você sabe sobre o modo de vida das pessoas deste(s) país(es) (vida 

cotidiana, escolar, familiar, hábitos alimentares etc)? 

 

 A intenção com essa pergunta era sondar o que os alunos tinham de 

conhecimento acerca das culturas dos países citados nas respostas à pergunta 

um. Embora a solicitação não estivesse expressada por escrito, os ABs foram 

instados pelo Professor Pesquisador a discriminar os países de cujos modos de 

vida eles tratariam na pergunta três. Eis as respostas no Gráfico 4:  

 

0

5

10

15

20

25

30

Filmes  25 Séries 15 Internet – 16 Músicas – 12 Escola/aulas –
02 



 
 

97 
 

 

Gráfico 4 - Informações sobre o modo de vida dos países 

 

A tabela abaixo traz algumas das características citadas pelos alunos no 

detalhamento de cada um dos itens mostrados acima:  

Aspecto citado Americanos Ingleses Canadenses 
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Aspecto citado Americanos Ingleses Canadenses 

 

 

 

 

Vida escolar 

Tempo integral 

 

Bom ensino 

 

Alunos podem escolher 

matérias 

 

Investimento bastante 

significativo 

 

 

 

Bom ensino  

 

Boa educação 

 

 

 

 

Bom ensino  

 

Organização familiar 

Famílias são menores  

 

Americanos têm poucos 

filhos. 

  

 

 

Cotidiano 

Coisas mais organizadas 

 

Mais regras  

 

Há democracia  

 

Contam com a 

presença de policiais 

e seguranças 

 

Tabela 3 - Dados das respostas à pergunta três do questionário  

 

 O que é fundamental observar sobre as respostas acima é que apenas 

6,8% dos alunos percebem a escola como fonte de informação acerca da cultura 

dos países estrangeiros. Este dado, em meio às outras fontes citadas, pode 

sinalizar o fato de que, na visão dos alunos, o conhecimento sobre cultura 

adquirido na escola é do mesmo quilate daqueles disponíveis em músicas, filmes 

e séries de TV, nos quais frequentemente se notam excessos e caricaturas sobre 

os hábitos dos grupos retratados. Se correta, esta análise seria uma ilustração 

da tese de Byram et al (2002) que afirmam que, não raro, professores de línguas 
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consideram seus alunos como turistas em potencial e oferecem a eles a língua 

necessária para sobrevivência e informações culturais úteis, mas ainda 

superficiais.  

 No entanto, outra explicação cabível e aparentemente mais acurada para 

o baixo percentual de citações da escola seria a possibilidade de que os alunos 

simplesmente ainda não tenham enxergado que diversas atividades em sala 

tiveram a discussão cultural como ponto central. Vale salientar que os estudantes 

em questão fazem parte de uma turma do Professor Pesquisador que já vinha 

trabalhando paulatinamente para instigar a consciência cultural crítica de seus 

alunos, obtendo alguns bons resultados mesmo tempos antes da 

telecolaboração.  

 Tal constatação se confirmaria pelo grau de sofisticação das respostas de 

alguns alunos à pergunta quatro, como será visto, e iria em direção à previsão 

de Byram (2008) e O´Dowd (2003) que dizem que nem toda experiência 

intercultural organizada se transformará em aprendizagem intercultural, mas 

toda aprendizagem intercultural é resultado das ações planejadas de um 

professor. 

 Quanto aos achados da pergunta três, é patente que as respostas dos 

alunos descortinam vários estereótipos. De forma muito pragmática, Adler (2003) 

define o termo como uma forma de categorização que pode ser útil ou prejudicial, 

a depender de como é usada. Ainda segundo a autora, os estereótipos são o 

primeiro melhor palpite sobre um grupo social, visto que contém traços factuais 

que descrevem seu comportamento. Como exemplo da proposição da autora, 

temos que as ideias que os alunos associam aos hábitos alimentares dos 

americanos vão ao encontro de dados da organização Trust for America´s Health 

que noticiam uma epidemia de obesidade nos EUA nos últimos anos.  

O que os alunos provavelmente ignoram é que os maus hábitos 

alimentares dos americanos não são a única causa para os altos números da 

obesidade nos EUA, que os índices variam de estado para estado e que os 

números são maiores entre a população mais pobre. É justamente esse tipo de 

aprofundamento que desconstrói as conclusões precipitadas e autorrealizáveis 
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dos estereótipos e que terminam confluindo para uma efetiva aprendizagem 

intercultural. 

 Assim, tendo em conta toda essa discussão, pode-se dizer que o 

conhecimento que os alunos demonstram, sobretudo através das respostas à 

questão três, atende apenas parcialmente à descrição estabelecida para a 

Competência Comunicativa Intercultural. Rigorosamente, segundo Byram (1997) 

o conhecimento enquanto componente da CCI abrange, entre outros fatores, a 

aproximação dos produtos e práticas de um grupo social a partir da perspectiva 

de quem os estuda e do próprio grupo social na cultura alvo. Dito de outra forma, 

é a aproximação e a interação com indivíduos de outros grupos sociais que 

permite o enfrentamento a conhecimentos estereotipados 

 Este processo é descrito por Adler (2003, p. 6, tradução nossa) que prevê 

que “conforme o tempo passa, [um estereótipo] é modificado ou descartado 

inteiramente; a informação acerca de cada indivíduo suplanta o estereótipo 

sobre o grupo86”. Evidentemente, tal percurso demanda interesse e uma atitude 

de abertura para suspender crenças sobre a cultura alvo. É justamente este 

componente da CCI – a atitude - que estará em análise nas questões quatro e 

cinco. 

 A redação da questão quatro do questionário é a seguinte:  

Você tem interesse em saber mais sobre o modo de vida das pessoas 

deste(s) país(es)? Por que?  

 

 Conforme anunciado, a pergunta visava a investigar a atitude de abertura 

e curiosidade dos alunos brasileiros frente à possibilidade de interagir com 

alunos internacionais. Suas respostas estão no Gráfico 5: 

                                                             
86 “As time goes on, [a stereotype] is modified or discarded entirely; information about each 

individual supersedes the group stereotype” (ADLER, 2003, p. 6). 
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Gráfico 5 - Interesse em saber mais sobre os países 

 

O detalhamento de várias respostas é tão ou mais interessante do que os 

percentuais anotados. A fim de melhor organizar apresentação, os excertos 

serão dispostos em dois blocos e discutidos em seguida.  

 

AB14 

Sim, porque quando eu for fazer minha primeira visita eu quero estar bem 

informado, além disso vejo como sendo de grande importância a atitude de 

estudar e descobrir mais sobre outras culturas, pois isso diminui a questão do 

“achismo” e nos leva ao que realmente é, não ao que parece. 

 

AB18 

Sim, até porque depois das aulas de inglês alguns esteriotipos foram desfeitos 

assim desejo entender mais o lado das pessoas desses dois países sobre os 

assuntos globais, bem como eles se comportam diante das situações 

rotineiras/cotidianas. 

 

AB28 

Sim, meu principal interesse é o de desmascarar alguns supostos 

estereótipos acerca da realidade americana. Além de procurar saber um 

pouco mais sobre como a sociedade americana vê seu próprio país, suas 

principais dificuldades e polêmicas internas. 

Excerto 4: respostas dos alunos à pergunta quatro  

 

 Neste primeiro bloco, os alunos brasileiros falam claramente da 

importância de se desfazer estereótipos, assunto abordado há pouco. Pelas 

respostas, é possível intuir que os alunos percebem que a compreensão 
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aprofundada de um fenômeno relativo a outro grupo social só é possível tendo-

se em conta a perspectiva deste grupo.  

Portanto, os alunos reconhecem que de fato carecem desse “outro lado”, 

mas se mostram genuinamente interessados em se acercar dele. Tamanha 

clareza de atitude se verifica em aproximadamente 1/3 das respostas à questão 

quatro. Vários outros estudantes explicam seu interesse por outras culturas 

apontando o espalhamento da influência norte americana pelo mundo ou 

admitindo que este conhecimento representaria uma melhoria em sua formação.  

Como dito nas análises das respostas às perguntas dois e três, este bloco 

reúne excertos que ratificam os bons resultados obtidos nas aulas de inglês no 

que tange ao desenvolvimento da consciência cultural crítica.  

Vejamos abaixo o segundo bloco de excertos: 

 

AB4 

Sim, porque é interessante conhecer outras culturas e também expor a 

verdadeira cultura brasileira. 

 

AB16 

Sim, para fazer comparações com os nossos e descobrir características em 

comum ou distintas. 

 

AB26 

Sim, porque a globalização nos traz esse aspecto bom, pois o contato com 

toda população mundial enriquece nosso conhecimento, modo de vida e ainda 

nos ajuda a entender melhor o que nos cerca 

Excerto 5: respostas dos alunos à pergunta quatro  

 

O que chama atenção nesse agrupamento de excertos é citação da 

comparação. Os documentos oficiais listados nesta tese são unânimes em citar 

a relevância deste ponto no ensino integrado de língua e cultura. O americano 

SFLL (ACTFL, 2006) define a comparação como passo para que o aluno 

compreenda a natureza da língua e da cultura estrangeiras quando as 

analisando em face à sua própria.  

Na mesma linha, os brasileiros PCNEMs (BRASIL, 2000) e OCNEMs 

(BRASIL, 2006) advogam que é através do contato com outras culturas que o 
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aluno se coloca em condições de melhor compreender o seu entorno social. É 

curioso ver como o texto documental se reproduz quase literalmente nas 

palavras de AB26. 

Além dos documentos, também a tradição dos estudos sobre 

telecolaboração realça a comparação como uma das categorias de atividades 

que compõem uma atividade telecolaborativa. Nesse tipo de atividade, os alunos 

são instados a fornecer explicações sobre o significado linguísticos e cultural de 

certas práticas e, em seguida, se engajar em diálogos com seus colegas 

estrangeiros que possam culminar no estabelecimento de similitudes e 

diferenças entre as duas culturas.  

Com base na análise das respostas dos ABs à questão quatro, o que fica 

claro é que, além da maioria dos alunos descrever com riqueza de detalhes 

alguns pontos importantes numa experiência intercultural mediada pela internet 

(quais sejam, a desconstrução de estereótipos e a necessidade de fazer 

comparações), eles demonstram ter o tipo de atitude descrito entre os 

componentes da CCI. Pelo material do questionário, não parece restar dúvidas 

de que os alunos brasileiros que participam do estudo estavam dispostos a 

suspender descrenças relativas à cultura de outro grupo social e crenças a 

respeito da própria cultura.  

Finalmente, vejamos como os dados da questão cinco complementam as 

análises. A referida pergunta era, exatamente: 

Qual(is) aspecto(s) da vida cotidiana deste(s) país(es) você gostaria de 

conhecer melhor?  

 

 Seguem, no Gráfico 6, as respostas mais citadas: 
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Gráfico 6 - Aspectos da vida cotidiana dos países de interesse dos alunos 

 

No elenco de tópicos acima se vê que três das respostas mais citadas 

pelos alunos coincidem com a lista de aspectos das culturas estrangeiras que 

eles diziam conhecer melhor. O que à primeira vista pode parecer contraditório 

se mostra, na verdade, muito coerente se analisado como complemento das 

respostas anteriores: os alunos acumularam informações culturais por meio de 

fontes diversas; reconheceram a existência de estereótipos, mas admitiram a 

abertura para questioná-los; e finalmente, vislumbrando a interação com os 

colegas estrangeiros, os estudantes demonstraram interesse em revisar as 

informações culturais que diziam deter para aprofundá-las e, quem sabe, 

modificá-las. Esta avaliação, aliás, se alinha bem com as proposições de Adler 

(2003) mencionadas anteriormente.  

Terminada a análise dos questionários, resta perseguir os objetivos deste 

trabalho no exame dos e-mails enviados pelos alunos brasileiros do IFRN aos 

internacionais da UCDavis. 
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5.2 Análise dos e-mails 

 

 Nesta seção, será feita a análise dos e-mails enviados pelos alunos 

brasileiros do IFRN aos alunos internacionais da UCDavis. Tal como anunciado 

no capítulo de metodologia, as análises que ora começamos a apresentar foram 

categorizadas de maneira indutiva, a partir da recorrência de tópicos abordados 

nos textos. As análises de cada categoria serão acompanhadas pelas perguntas 

enviadas pelos alunos internacionais e que motivaram as discussões. 

  

5.2.1 Categoria 1: Estereótipos  

 

Todos os e-mails transcritos neste e nos demais blocos a seguir serão 

precedidos pela identificação dos alunos brasileiros (ABs), da maneira como 

informado no Capítulo anterior. Além disso, os trechos das mensagens que 

explicitam os recursos linguísticos inseridos no escopo dos Sistemas de 

Avaliatividade estarão sublinhados.  

As análises deste bloco estão agrupadas na categoria Estereótipos e 

englobam textos escritos no intuito de responder a duas perguntas enviadas 

pelos alunos internacionais, são elas:  

 

• What are the stereotypes most frequently associated with your 

country? 

• What do you think people should do to overcome a stereotype? 

 

Vejamos, então, o que escreve AB1. 

 

AB1 

Hello everyone! 

I never related to someone from a very different background from mine. It is the first time I have 

international relations so I can not remember having gone through a situation of misunderstanding 

regarding the other's culture. 

Anyways, I think to overcome the false stereotypes is necessary to propose to know the other's 

culture and exchange experiences, not only cultural ones but language (words exchanging, 
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information that only exist there to make it easier to communicate for example), so that it can have 

a better result in terms of language barriers. 

I see this interaction we have as an excellent social media, a fusion of cultures, for we can learn 

more about cultural habits that can help us break prejudices and cover our knowledge of the 

world. I think we just need to take care that there is no overvaluation of the culture that you learn 

so you do not miss your "native culture". 

Have a good day! 

 

Inicialmente, nota-se nas linhas 2 e 3 que AB1 informa que a interação 

com os alunos internacionais é uma experiência nova, razão pela qual não tem 

lembranças de ter participado de situações de conflito entre culturas.  Além disso, 

é interessante perceber que, também na linha 2, AB1 situa a si e aos demais 

participantes da interação em ambientes sócio-históricos distintos ao usar os 

termos different background, avaliação que ganha ainda mais ênfase uma vez 

que foi precedida pelo advérbio very. À primeira vista, colocar-se em um polo 

diferente dos de seus colegas poderia denotar alguma indisposição ao diálogo 

ou um complicador para o entendimento entre as partes. Porém, ao longo da 

mensagem, vê-se que esta avaliação é parte de um percurso textual que 

reconhece as diferenças entre os envolvidos na colaboração, mas vê nelas 

oportunidades de aprendizagem.  

Nesse percurso textual construído por AB1, um fato que chama atenção 

é que a aluna acredita que ampliação de conhecimento linguístico também pode 

ser uma estratégia no caminho para a quebra de estereótipos. Atrelada à sua 

afirmação, temos a clara alusão à ideia de indissocialibidade entre língua e 

cultura, noção que inclusive já foi defendida neste estudo. Ademais, ao pôr 

ênfase nas palavras que só existem dentro de um grupo social, AB1 se aproxima 

da noção de sotaque discursivo87 (KRAMSCH, 1998).  

De acordo com Kramsch (1998), comunidades discursivas compartilham 

convenções, normas de apropriação social e formas de uso da língua para 

alcançar seus objetivos comunicativos. Em se tratando do uso da língua, 

segundo a autora, não são somente características gramaticais ou fonológicas 

                                                             
87  Discourse accent (KRAMSCH, 1998). 
 



 
 

107 
 

que distinguem um grupo social de outro, “mas também os tópicos sobre os quais 

desejam falar, a forma como apresentam informações, o estilo como interagem, 

em outras palavras, seu sotaque discursivo88” (KRAMSCH, 1998, p. 7, tradução 

nossa). Nessa medida, AB1 parece mesmo estar certa em sua proposição, 

afinal, uma língua é um dos meios pelos quais as crenças e valores de um grupo 

social são manifestados. Dedicar-se a conhecer uma língua em seus contextos 

de uso é, portanto, conhecer mais sobre a cultura do outro.  

Dessa forma, AB1 mostra em seu texto alguns elementos do componente 

conhecimento da Competência Comunicativa Intercultural - CCI. Outros 

exemplos disso estão no mesmo trecho, entre as linhas 6 e 8, quando a aluna 

demonstra conhecer as formas como grupos sociais se distinguem e aponta a 

língua como um dos principais marcadores dessas distinções. Ainda, AB1 

também revela estar ciente dos processos de interação social quando defende 

que melhorar a comunicação resulta em superação de barreiras linguísticas.  

Tanto é assim que na linha 9, AB1 expressa Apreciação positiva 

(valoração)89 quando considera a interação como uma excelente mídia social, 

uma fusão de culturas. Vale salientar que, especificamente entre as linhas 9 e 

12, AB1 explica que a fusão de culturas não implica em aniquilação de uma pela 

outra, mas sim, numa relativização de diferenças visando ao crescimento mútuo. 

Isso fica patente quando a aluna brasileira chama atenção para a importância de 

se evitar overvaluation, isto é, de se desviar de uma abordagem fetichizada ou 

deslumbrada de outra cultura. Em vez disso, a aluna repercute da ideia de 

baralhamento cultural (GEERTZ, 2001) em que uma cultura é inevitavelmente 

influenciada pela outra.  

Nesse contexto de interculturalidade, ou seja, nesse terceiro espaço 

(MENARD-WARWICK et al, 2013) entre seus respectivos ambientes sócio-

históricos, AB1 atribui aos alunos envolvidos na interação igual patamar de 

importância ao usar o termo we (linhas 9 e 11). Ao fazer isso, AB1 apresenta 

                                                             
88 [...] but also the topics they choose to talk about, the way they present information, the style 
with which they interact, in other words, their discourse accent” (KRAMSCH, 1998, p. 7). 
 
89 Esse modelo de apresentação dos subsistemas de Avaliatividade que adotamos – usando 

nome do subsistema iniciado em maiúsculo, seguido de informação se a ocorrência é positiva 
ou negativa e finalizando com a subdivisão em parênteses - é o mesmo utilizado por Belz (2003). 
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através de um Julgamento positivo (estima social: capacidade) na sentença “we 

can learn more about cultural habits” (linhas 9 e 10), uma disposição para buscar 

o engajamento para dialogar com o outro em igualdade, elemento que está 

ligado ao componente atitude na CCI.   

Vejamos como os recursos avaliativos e componentes da CCI estão 

arranjados nos e-mails subsequentes. Comecemos pela análise do texto de 

AB23: 

AB23 

Good evening everyone! 

I believe in the idea that avoiding stereotypes we can learn more about a country in order to not 

limit its features.  

Sometimes, I am conduced to make the mistake of assume someone is a certain way based on 

their country’s personality score. In fact, I don’t like doing it, but everyday we receive news from 

the whole world and most of these news show us a certain kind of “standard”. Anyways, I am 

always trying to not generalize. And in a certain way, I think that the personality has some 

influence of the country.  

In my opinion, It would be very hard to keep diplomatic relationship with some countries marked 

by the prejudice and the stereotypes.  

 

Ainda que não tenham se expressado de forma idêntica, é possível notar 

que os e-mails escritos por AB1 e AB23 compartilham semelhanças. 

Destaquemos duas delas:  a primeira é que ambos, claramente, fazem referência 

à atitude de abertura e curiosidade para suspender (des)crenças acerca da 

cultura do outro como caminho para a aprendizagem intercultural. Note-se que 

AB23 expressa essa ideia já na abertura de seu texto, (linhas 2 e 3) quando, na 

sentença “we can learn more about a country [...]”, faz um Julgamento (estima 

social: capacidade). 

O segundo ponto em comum entre os dois e-mails remete à maneira como 

língua e cultura estão relacionadas. AB1 faz referência a isso quando defende 

que o conhecimento linguístico não só facilita a comunicação como resulta na 

superação de barreiras. AB23, por sua vez, afirma que recebe notícias do mundo 

todo, e que essas notícias estão permeadas de informações sobre padrões 
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culturais. Assim, o que essas observações denotam é que cultura e língua estão 

inextricavelmente ligadas.  

A observação de AB23 acerca da ocorrência padrões culturais em notícias 

não é incomum. Tanto é assim que na linha 5, AB23 uma avaliação do tipo Afeto 

negativo (insatisfação), na qual demonstra incômodo ao se dar conta de que 

fazer generalizações é quase inevitável tendo em vista que as notícias do mundo 

vêm numa via de mão única, sem lhe permitir indagações diretas, pedidos de 

esclarecimento ou aprofundamento.  

Nesse caso, pode-se dizer que os padrões e as generalizações que tanto 

incomodam o aluno estão no patamar da rotulação em vez da descrição, o que, 

conforme vimos em Adler (2003) quando das análises dos questionários, é 

nocivo porque pode abrir espaço para o surgimento de aversões. AB23 reforça 

essa opinião na linha 9, em que ele expressa Apreciação negativa (valoração) 

sobre a qualidade do estabelecimento de relações diplomáticas que não fogem 

de preconceitos e estereótipos.  

 Em suas reiteradas tentativas de não cair no fosso das generalizações, 

AB23 revela concepções elaboradas de cultura e identidade cultural. Nas linhas 

7 e 8, ao afirmar que “[...] the personality has some influence of the country […]”, 

AB23 está dizendo, implicitamente, que as características de um país, sua 

cultura, são resultados de construtos sociais. Ainda, se tomamos o que ele 

chama de personalidade por identidade teremos, então, a expressão de uma 

relação dialética em que um indivíduo, ao mesmo tempo em que é agente de 

mudança e construção de uma cultura, é impregnado por ela como membro de 

um determinado grupo social. 

 Nessa medida, entendemos que AB23 exercita sua consciência cultural 

crítica, componente da CCI que, segundo Byram (1997) está ligado à 

habilidade de avaliar criticamente perspectivas, práticas e produtos tanto em 

sua cultura materna quanto na cultura alvo. 

Como já mostrado, AB1 e A23 têm pontos em comum. A diferença entre 

seus textos e o que vem a seguir é que os dois primeiros se posicionam, por 

assim dizer, de forma mais contemplativa quanto aos estereótipos. Já AB26 
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parte de exemplos mais concretos para abordar o tema. Vamos à leitura de como 

o aluno trata o assunto: 

 

Hello, 

It's a pleasure to talk to you and first of all, I would like to say I'm really enjoying maintain this 

cultural interchange through our e-mails. We know there are different types of stereotypes in 

several areas. In a general manner I do not see this practice favorably because they can not 

translate things as they really are, proof of all this are the examples that follow. 

There were two funny cases with me. Here in Brazil, the soteropolitanos (people born in the city 

of Salvador / BA) are known to be a very kind and welcoming people, but once I traveled to 

present a paper there and what I noticed was something totally different because they were rather 

abusive and even arrogant. Already Recife (people born in the city of Recife / PE) are known to 

be a bit rougher; on a trip to Recife, I lived with them for a week and found this rather gentle and 

receptive people. Moral of the story: never judge people without first knowing them. 

Have a wonderful week and I'm waiting for new e-mails. 

 

 Como mencionado anteriormente, esta é a primeira experiência 

intercultural da maioria dos alunos brasileiros e, o que se pode ver é que na 

compreensão de AB26, esse contato estava sendo proveitoso. Vejamos que na 

linha 2, o aluno expressa esse sentimento através uma sequência de duas 

avaliações dos tipos Apreciação positiva (valoração) e Afeto positivo 

(satisfação), sendo que nesta última, ele diz “I would like to say I'm really enjoying 

maintain this cultural interchange through our e-mails”, o prazer revelado pelo 

verbo “enjoy” é intensificado pelo encaixe do advérbio “really”. Igualmente 

interessante é notar que esta avaliação é precedida pela expressão “first of all”, 

que lhe confere ainda mais importância, afinal, antes mesmo de se aprofundar 

no que seria a pauta de discussão, o aluno espontaneamente compartilha com 

seus colegas internacionais sua satisfação quanto à troca de e-mails.  

 Segundo Wolfson (2001), o tipo de construção utilizada por AB26 nessa 

sentença pode servir como estratégia para iniciar uma conversação ou como 

forma de produzir e reforçar um sentimento de solidariedade entre os 

participantes da interação. Analisando todo o corpo da mensagem, quer-nos 

parecer que a segunda explicação é mais plausível para a situação. A hipótese 

de uso de uma estratégia de produção solidariedade ganha força quando 
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observamos que a sentença de abertura da mensagem de AB26 é corroborada 

pela forma como o aluno encerra seu texto (linha 12), afirmando que espera 

novos e-mails. 

 É somente na linha 3 e, diga-se, de maneira até um tanto abrupta, que 

AB26 começa a apresentar o que pensa sobre os estereótipos. O aluno 

considera o ato de estereotipar como algo desfavorável porque, em seu ponto 

de vista, essa prática não deixa transparecer a realidade das coisas. Exemplo 

disso está na sentença “they cannot translate things as they really are”, em que 

ele aplica recursos do tipo Julgamento negativo (estima social: capacidade), 

enfatizando que os estereótipos não ultrapassam as superficialidades dos 

julgamentos enviesados.  

 A partir disso, e visando a dar suporte à sua tese, AB26 lança mão de um 

parâmetro de comparação que difere daqueles usados nos demais e-mails 

analisados até aqui neste bloco. Enquanto os outros alunos brasileiros discutem 

os estereótipos em termos de relações internacionais, citando inclusive virtuais 

dificuldades diplomáticas, AB26 prefere ater-se à contraposição de diferentes 

grupos sociais dentro de um mesmo país. Nesse cenário, ele apela para 

experiências pessoais com pessoas de Salvador e de Recife e empreende uma 

cadeia de Julgamentos do tipo estima social: normalidade.  

 As avaliações de AB26 se iniciam na linha 7 e vão até a linha 11 e nelas, 

soteropolitanos e recifenses caminham em direções diametralmente opostas. Os 

baianos deixam de ter uma imagem positiva (Julgamento positivo), marcada 

pelos adjetivos kind e welcoming e passam a ser descritos negativamente com 

o emprego dos adjetivos abusive e arrogant (Julgamento negativo). Os 

pernambucanos, por sua vez, num primeiro momento são tidos como pessoas 

ásperas (Julgamento negativo) - rough - e terminam sendo apresentados de 

forma amigável, com os adjetivos gentle e receptive (Julgamento positivo). É 

válido ressaltar que a vivência com os soteropolitanos resultou numa mudança 

de avaliação mais drástica por parte de AB26. Observe-se que na linha 7, os 

adjetivos positivos dedicados aos baianos são acompanhados do advérbio de 

intensidade very. Porém, quando muda de opinião, AB26 utiliza os termos totally 

different, não deixando nenhuma margem para atenuações.  
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 Já quando o aluno brasileiro se refere aos pernambucanos, notam-se 

suavizações do Jugamento negativo, por exemplo, quando o adjetivo rough é 

antecedido por a bit, termo que mitiga o impacto da forma comparativa do 

adjetivo na sentença.  

Esse trabalho de comparação que permeia quase todo o texto de AB26 é 

algo previsto tanto nos documentos oficiais citados nesta tese quanto pelos 

autores que discutem a telecolaboração em si. Embora não esteja tratando de 

retratar indivíduos de nacionalidades diferentes, ao relacionar dois grupos 

sociais distintos, o aluno parece ter sido capaz de usar habilidades para adquirir 

novos conhecimentos sobre práticas culturais e manejá-los sob as limitações 

impostas pelas situações de comunicação. AB26 inclusive demonstra 

discernimento suficiente para sugerir que não julguemos antes de conhecer a 

outra pessoa. 

 O movimento de AB26, que pendula entre avaliações positivas e 

negativas após experiências in loco com dois diferentes grupos é um bom 

exemplo do que Adler (2003) qualifica de modificação ou descarte integral de um 

estereótipo, um processo através do qual as informações factuais de indivíduos 

se sobrepõem às crenças a respeito de um grupo. Além disso, essas reflexões 

também denotam um desprendimento do aluno brasileiro para questionar suas 

pressuposições em um ambiente que lhe é familiar, definição clássica do 

componente atitude na CCI.  

 O último excerto desse bloco, escrito por AB7, traz opiniões parecidas 

com as analisadas até o momento em relação à superação estereótipos. 

Entretanto, o que mais chama atenção é justamente a forma como o texto da 

aluna permite travar uma discussão sobre identidade cultural e divisão do mundo 

social. Esse texto segue transcrito abaixo. 

 

AB7 

I am very happy to talk with you again. It is always very interesting to know what you are studying.  

AI, the generalization that I notice about the Brazilian is that anyone who does not belong to the 

country often think that the Brazilians always like carnival, football and beaches. I, for example, 
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do not like any of those things and by no means cease to be Brazilian and love my country. I think 

it’s a matter of knowing the culture of the inhabitants of the country and realize that they can be 

very different from each other. 

Até depois. Abraços (A Brazilian way of saying goodbye). 

PS: I´m sending attached some beautiful photos of the city where I live. I hope you enjoy. 

 

Este excerto apresenta logo na linha 1 uma cadeia de avaliações dos tipos 

Afeto e Apreciação em relação à experiência intercultural via telecolaboração. 

Na sentença “I am very happy to talk with you again”, a avaliação é do tipo Afeto 

positivo (felicidade), o que mostra seu contentamento particular com a 

experiência e distingue sua mensagem dos textos de AB1 e AB26, que se 

limitaram a comentar sobre o ineditismo da experiência ou seu potencial de 

aprendizagem. Logo em seguida, na frase “It is always very interesting [...]” a 

aluna aborda o quão interessante a troca tem sido e, para isso, se utiliza de 

recursos que deixam clara uma Apreciação positiva (valoração). 

Conforme a mensagem segue, vemos que AB7, tal como já haviam feito 

seus colegas brasileiros, considera um estereótipo uma generalização 

frequentemente imprecisa acerca de uma dada comunidade. Porém, 

curiosamente, ao tratar do tema, ela recorre justamente a uma generalização: 

“[...] anyone who does not belong to the country often think [...]”. Essa sentença, 

que se inscreve no âmbito dos Sistemas de Avaliatividade como um Julgamento 

negativo (estima social: normalidade), é bastante rica de sentidos porque, 

através dela, a aluna parece conceber a identidade cultural como uma questão 

de pertencimento, já que usa o verbo “belong”. Assim, fica claro em seu texto 

que existem os brasileiros e existem os outros, ou seja, existem os que olham 

uma cultura pelo lado de dentro e aqueles que a observam de fora. 

Em que pese o fato de essa divisão remeta à clássica e indesejada divisão 

binária do mundo social entre ‘nós e eles’, referenciada nesta tese pelo trabalho 

de Coracini (2003), há que se ponderar que as noções de pertencimento, 

inclusão e exclusão são mesmo integrantes da arena de debates sobre cultura. 

Kramsch (1998), a saber, considera que cultura é um processo que se presta a 

incluir, excluir e exercitar o controle. Portanto, nada mais coerente do que 
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encontrar esses elementos no texto da aluna. Além do mais, o cerne da crítica 

de Coracini (2003) é o tratamento das identidades como algo fixo e estanque, 

elemento que definitivamente não se vê na mensagem de AB7. Ao contrário, nas 

linhas 3 e 4 a aluna se utiliza de duas avaliações do tipo Afeto para enfatizar que 

não se enquadra no estereótipo do Brasil. A primeira avaliação é negativa 

(insatisfação), quando ela diz não gostar de nenhum dos elementos da tríade 

carnaval-praia-futebol, que frequentemente descrevem Brasil e as preferências 

dos brasileiros. Na segunda, uma avaliação Afeto positivo (satisfação), ela diz 

que ama seu país. Igualmente importante é a sentença que está entre essas 

duas avaliações: “[...] by no means I cease to be Brazilian”.  

Está inscrito nessas linhas o reconhecimento das várias identidades 

coletivas que o indivíduo assume em diferentes contextos dentro de uma mesma 

comunidade discursiva, o que sem dúvida confronta a imagem do brasileiro 

apresentada no texto. Dessa forma, a aluna brasileira se aproxima mais uma vez 

das proposições de Kramsch (1998, p. 67, tradução nossa) que defende que  

apesar da crença arraigada na equação de uma língua = uma cultura, 
os indivíduos assumem várias identidades coletivas que 
provavelmente não só mudarão com o tempo no diálogo com os outros, 
mas também estarão em conflito uns com os outros90.  

 

Se, em vários momentos, AB7 se dedica a destacar essa multiplicidade 

de identidades, nas linhas 5 e 6 ao dizer “[...] it´s a matter of knowing the culture 

of the inhabitants of the country [...]” o que ela está implicitamente fazendo é um 

convite aos seus colegas internacionais para o exercício de tentar ver, de dentro, 

a cultura alheia. Pode-se dizer que antes de fazer esse convite, a própria aluna 

brasileira já havia feito o movimento de ir buscar, dentro de sua cultura, 

conhecimento sobre distinções sociais e os traços que podem identificá-las, 

afinal, sendo ela brasileira, esse foi o principal argumento utilizado para tentar 

dirimir os efeitos do estereótipo dos brasileiros em sua interação com os alunos 

internacionais. Isso é uma clara evidência que os PCNEMs (BRASIL, 2000) 

acertam quando advogam que o estudo de uma outra língua e o contato com 

                                                             
90 “despite the entrenched belief in the one language = one culture equation, individuals assume 
several collective identities that are likely not only to change over time in dialogue with others, but 
are liable to be in conflict with one another” (KRAMSCH, 1998, p. 67). 
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uma cultura diferente podem motivar a compreensão do entorno social dos 

alunos.  

Defendemos ainda que a aluna demonstrou dispor de habilidades para 

usar uma combinação de conhecimentos e atitudes na interação com os colegas 

da UCDavis, pois ela foi capaz de levar em conta o grau de familiaridade dos 

alunos internacionais com o Brasil sem deixar que a extensão da diferença entre 

o que eles disseram e a realidade apresentada por ela fosse prejudicial para a 

comunicação. Prova disso é que, de forma muito amistosa, ela se presta a 

ensinar algumas despedidas em português e faz uso de uma Apreciação positiva 

(reação: qualidade) quando classifica de belas as fotos que anexou à 

mensagem.  

Terminado o primeiro bloco de análises, passaremos para a discussão 

dos resultados. 

 

5.2.1.1 Discussão dos resultados da Categoria 1 

 

 Os e-mails acima, transcritos parcial ou inteiramente, representam 

tendências, tanto no que diz respeito à Avaliatividade quanto no que se refere à 

identificação dos componentes da Competência Comunicativa Intercultural, 

observadas no total das mensagens que discorriam sobre os estereótipos. Nos 

textos analisados neste bloco, verificou-se um montante de 28 avaliações 

compatíveis com o Sistema de Atitude. Foi possível divisar também que todos 

os subsistemas foram utilizados, embora a recorrência deles tenha sido bastante 

desigual, como mostra a tabela abaixo: 
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Total de avaliações do Sistema de 

Atitude 

28 %91  

• Total de avaliações positivas  10 35,7%  

• Total de avaliações negativas  18 64,2%  

    

Total de avaliações do subsistema de 

Afeto 

09 % % Total do 

subsistema 

• Afeto positivo 05 17,8%  

32,14% • Afeto negativo 04 14,2% 

    

Total de avaliações do subsistema de 

Julgamento 

16 % % Total do 

subsistema 

• Julgamento positivo 04 14,2%  

57,14% • Julgamento negativo 12 42,8% 

    

Total de avaliações do subsistema de 

Apreciação 

03 % % Total do 

subsistema 

• Apreciação positiva 02 7,1%  

10,71% • Apreciação negativo 01 3,5% 

Tabela 4 - Sistema de Atitude na categoria Estereótipos 

   

Após a leitura da tabela, pode-se destacar alguns dados importantes. O 

primeiro deles é que o computo de avaliações negativas supera o de avaliações 

positivas. Isso demonstra que a análise que fazem os alunos brasileiros sobre 

os estereótipos e o ato de estereotipar é desfavorável e foi associado a 

generalizações com muita frequência. Segundo Lehtonen (2005), esta é uma 

associação correta, já que para ele, um estereótipo é um conjunto de “[...] 

generalizações comumente imprecisas, enganosas, ilusórias e frequentemente 

                                                             
91 Percentuais calculados em relação ao total de avaliações do Sistema de Atitude. 
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irracionais [..]92” (LEHTONEN, 2005, p. 4, tradução nossa). Ainda de acordo com 

o estudioso, esse tipo de generalização interfere na forma como um indivíduo 

reage à cultura do outro e, não raro, pode gerar comportamentos de evitação e 

discriminação.  

 Tal explicação parece coerente com tamanho aparecimento de 

Julgamentos negativos nas mensagens. Cabe frisar que embora desagradáveis, 

os exemplos de comportamentos citados por Lehtonen (2005) nem sempre são 

criminosos, isto é, nem sempre estão sujeitos a sanções legais. Por isso, no 

escopo dos Sistemas de Avaliatividade, a evitação e a discriminação se inserem 

no âmbito da estima social, justamente o componente que ocorre em 100% das 

vezes em que o subsistema de Julgamento foi identificado nos e-mails desse 

bloco.  

 Porém, devemos lembrar mais uma vez de Adler (2003) que, embora 

concorde com a imprecisão dos estereótipos, considera que eles são menos 

nocivos quando a generalização a respeito de um grupo dá lugar à informação 

sobre indivíduos em particular. Este processo de modificação, que consideramos 

ser gradual, se verifica em alguma medida em todos os e-mails apresentados, e 

é exatamente em torno dele que estão as avaliações positivas do tipo estima 

social. Com exceção de AB26, que explicita a transformação de sua opinião a 

respeito dos recifenses, os exemplos de modificação de um estereótipo citados 

pelos demais alunos são em forma de questionamentos de uma suposta 

autenticidade nacional. Tal questionamento, muito evidente nos textos de AB1 e 

AB7, denota compreensão sobre 

primeiro, a diversidade de autenticidades dentro de uma sociedade 
nacional, dependendo de variáveis contextuais tais como idade, status 
social, gênero, etnia, raça; o que é autêntico em um contexto pode ser 
inautêntico em outro. Segundo, a indesejabilidade de impor nos alunos 
um conceito de autenticidade que pode desvalorizar sua própria 
autenticidade enquanto alunos93 (KRAMSCH, 1998, p. 81, tradução 
nossa).  

                                                             
92 “[...] genrealizations are often inaccurate, misleading, deceptive, and often irrational […]” 
(LEHTONEN, 2005, p. 4) 
 
93 “First, the diversity of authenticities within one national society, depending on such contextual 

variables as age, social status, gender, ethnicity, race; what is authentic in one context might be 
inauthentic in another. Second, the undesirability of imposing on learners a concept of authenticity 
that might devalue their own authentic selves as learners” (KRAMSCH, 1998, p. 81). 
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 Ao revelarem a compreensão dessas noções, os alunos também 

demonstram ser dotados de um bom nível de consciência cultural crítica, na 

medida em que se mostraram capazes de identificar e interpretar valor implícitos 

em eventos em sua própria cultura, e analisar a imagem dos brasileiros perante 

aos estrangeiros. Tal descoberta, por si só, é muito pertinente para um estudo 

como o que ora se apresenta. Além disso, tendo-se em conta que Byram (2008) 

considera a consciência cultural crítica um conceito central de seus trabalhos, 

podemos dizer que o achado acima aponta, também, para o uso de outros 

componentes da Competência Comunicativa Intercultural.  

 Dentre os componentes da CCI observados nos textos, aquele que mais 

esteve à vista foi a atitude, porém os demais componentes (conhecimento e 

habilidades) também foram encontrados nos textos. Parece-nos claro na forma 

como examinam o tema dos estereótipos, inclusive fazendo ver questões de 

identidade, autenticidade e pertencimento, que os alunos demonstram 

disposição e curiosidade para suspender crenças sobre si, sua cultura e sobre a 

cultura do outro.  

Essa disposição dos alunos pode ser melhor detalhada com base nas 

listas de objetivos elaboradas por Byram (1997) como índices de 

desenvolvimento da CCI94. No caso da atitude, os objetivos verificáveis nas 

mensagens dos alunos foram: a. interesse em debater as experiências diárias 

de diferentes grupos sociais em uma mesma sociedade. Por experiência diária 

entenda-se aquelas que não são comunicadas pelas mídias de massa ou usadas 

na tentativa de estabelecer relações comerciais; b. disposição para tomar uma 

perspectiva externa e analisar práticas e produtos em seu próprio ambiente, 

condição nomeada por Adler (2003) de autoconsciência cultural. 

 Findado este bloco de análises, passaremos a seguir ao exame dos e-

mails agrupados na categoria Culturismo. 

 

                                                             
 
94 Ao discorrer sobre suas características, Byram (1997) estabelece para cada componente da 
CCI uma lista de tópicos que os compõe e os detalham.  
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5.2.2 Categoria 2: Culturismo  

 

Os textos a seguir preenchem a categoria Culturismo. Ao escrevê-los, os 

alunos brasileiros procuraram responder à seguinte pergunta:  

• "Have you ever encountered culturism, where talk of culture (origin, 

accent etc) was actually discrimination in disguise?" 

 

Antes de iniciarmos a apresentação das mensagens e de suas 

respectivas análises, convém tratar sucintamente do tópico em debate. De 

acordo com Piller (2011, p. 129, tradução nossa) o termo culturismo pode ser 

definido como “discursos de diferença cultural que servem para obscurecer 

desigualdades e injustiça [...]95”. Para Holliday et al (2004), o culturismo é 

resultado da reificação de aspectos de uma cultura que só existem na 

imaginação do outro que a vê. Ainda segundo os mesmos autores, o conceito de 

culturismo está interconectado com os de estereótipo, preconceito e outrização. 

Os trabalhos de Piller (2011) e Holliday et al (2004) tem vários pontos de 

consenso, sendo que o que mais serve a estas análises é a consideração de que 

o culturismo não incide somente no contato entre nacionalidades diferentes. Na 

verdade, este fenômeno é observável na interação entre quaisquer grupos 

sociais que são percebidos como diferentes.  

Este ponto é tão relevante porque, como é conveniente lembrar, para a 

maioria dos alunos brasileiros, a experiência intercultural neste estudo foi a 

primeira oportunidade de contato com estrangeiros. O contexto usual dos ABs é, 

nesse aspecto, bem diferente daquele que vivenciam os alunos na UCDavis, que 

convivem diariamente com pessoas de diversas nacionalidades.  

Desta feita, o que se notou em algumas mensagens analisadas na 

categoria Estereótipos, e que ficará mais evidente a partir desta seção, é o fato 

                                                             
95 “Discourses of cultural difference that serve to obscure inequality and injustice […]” (PILLER, 
2011, p. 129) 
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de os ABs tentarem explicar questões envolvidas na comunicação intercultural a 

partir de exemplos protagonizados por brasileiros apenas. Certamente, os 

alunos brasileiros se valem das dimensões continentais do Brasil e das variadas 

influências culturais presentes em cada região para que a interação com os 

colegas internacionais possa fluir. Quando o fazem, os ABs estão, na verdade, 

demonstrando o uso de um objetivo concernente ao elemento conhecimento na 

composição da CCI, qual seja, a memória nacional de seu país, como seus 

eventos se relacionam e que perspectiva que recai sobre eles.  

Dito isso, vejamos agora como os alunos brasileiros reagem à pergunta 

sobre o tema. O primeiro e-mail é escrito por AB4:  

 

AB4 

Hello Friends,  

In Brazil there is a great breakdown of the southern states and southeast toward the northeast, 

We northeastern we suffer a lot of prejudice regarding our accent, our culture, and to say that we 

have thirst and hunger, in the last election we suffer a strong wave of discrimination and prejudice 

by social networks, people from the southern states said that we (northeastern people) elected 

the president because we need more governmental assistance from national programs against 

hunger, for example, I believe that this is the prejudice that I always come witnessing in my reality. 

 
O primeiro aspecto interessante a ser observado na mensagem de AB4 é 

que ela é iniciada por breve contextualização da, por vezes, conflituosa relação 

entre os estados do sul, sudeste e nordeste do Brasil. Na linha 3, a aluna expõe 

Afeto negativo (infelicidade) a respeito do preconceito sofrido pelos nordestinos 

por conta de seu sotaque e cultura. Mais que isso, nas linhas 3 e 4, a AB se 

refere à persistente imagem do nordestino retirante, que sofre com a seca e com 

a fome, e que ainda habitaria o imaginário dos sudestinos e sulistas na forma de 

um Julgamento negativo (estima social: normalidade). Essa imagem é reforçada 

pela sentença “we need more govermental assitance from national programs 

against hunger”, nas linhas 6 e 7, a qual traz em si mais um Julgamento negativo 

(estima social: normalidade). É relevante pontuar que tal sentença é 

imediatamente antecedida pela conjunção “because”, que expressa motivo ou 

razão.   
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Todavia, pela falta de informações adicionais, não nos parece claro se, ao 

usar a conjunção “because”, a intenção de AB4 é assumir perante os alunos 

internacionais que o nordeste, de fato, necessita mais do auxílio de políticas 

governamentais, ou se ela está, na verdade, tentando explicar que a tese de 

discriminação se sustenta no estigma da precariedade da situação climática e 

econômica da região nordeste, a qual, em sua visão, sudestinos e sulistas 

parecem ainda se empenhar em manter.  Na falta dessa assertividade, ficamos 

com a segunda opção, sobretudo porque é lícito afirmar que a cadeia de ideias 

que culmina na sentença das linhas 6 e 7 começa ainda na linha 4, com a frase 

“we suffer a strong wave of discrimination and prejudice”. Essa frase, que 

exprime uma avaliação do tipo Afeto negativo (infelicidade), remonta à ocasião 

da última eleição presidencial, tempo em que os ânimos se acirraram nas redes 

sociais. A medida desse acirramento é materializada na avaliação de AB4 pelo 

uso do adjetivo “strong” que amplifica os sentimentos de discriminação e 

preconceito. 

Aplicando uma visão mais panorâmica ao texto de AB4, temos que um 

indivíduo do Nordeste pode ser alvo de preconceito devido a seu sotaque, sua 

cultura, sua história, classe social ou escolha política. Em resumo, qualquer traço 

que o identifique como pertencente a esse grupo pode ser o gatilho para 

discriminação. Isso acontece porque, segundo Holliday et al (2004) 

certas imagens que estão em circulação em um grupo social sobre 
outros grupos sociais podem ser atraídas ou contrariadas por 
interagentes. Um interagente pode insistir em brincar com esses 
discursos ou imagens dominantes e, portanto, não permitir a outros 
interagentes a liberdade individual para criar e apresentar-se como eles 
desejam96 (HOLLIDAY ET AL, 2004, p. 168, tradução nossa). 

 

          É curioso constatar que, segundo a mensagem de AB4, o meio utilizado 

para o silenciamento dos nordestinos é justamente a via fundamental para a 

realização deste trabalho e que, agora, dá voz aos participantes: a internet. A 

participação de alunos brasileiros, moradores da Região Nordeste, numa 

                                                             
96 “Certain images that are in circulation in a social group about other social groups may be drawn 
upon or countered by interactants. An interactant may insist on playing with these dominant 
discourses or images and thus not allow other interactants the individual freedom to create and 
present themselves as they wish” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 168). 



 
 

122 
 

experiência que discute um problema como a discriminação no contato via 

internet revela o exercício de mais uma nuance da Competência Comunicativa 

Intercultural: saber usar os meios de contato com interlocutores outros países 

visando à resolução de problemas (BYRAM, 1997). Esta nuance está inserida 

no âmbito do componente conhecimento  

A mensagem a ser examinada adiante apresenta vários pontos alinhados 

com a análise do e-mail de AB4. Vamos a ele.  

 
  

AB24 
 
Hi AI,  

This questions are very amazing! Because allows us to think all the world and help us to 

understand and respect the others cultures. 

In fact, sometimes there is discrimination, unfortunately, here in Brazil it's very common, because 

we have five regions that delimit the states, and the culture it's not similar. In these different 

regions the accent is very distinct. Here in Northeast mainly we suffer with other states, but it's 

normal, nothing so serious, but exist. I don't know why, but here are nine states(the region), and 

no one talk with the same accent!  

Because of history of Northeast the others states located in Southeast, for example, made 

assumptions about all of us and laugh of our accent and generalizes our economical situation. It's 

not a friendly situation, but, it's not all of the people, just that they are unhappy (to not to say they 

are very bad and rude). 

Until next week! 

 
  

Na abertura da mensagem de AB24, vê-se logo uma Apreciação positiva 

(valoração) que se materializa na frase “This questions are very amazing” e 

avalia como muito positiva – “very amazing” - a interação com os alunos da 

UCDavis. O motivo de tanto contentamento para AB24 é a oportunidade de 

refletir e aprender sobre outras culturas que essa experiência intercultural vinha 

proporcionando. Essa afirmação é animadora porque clarifica a presença da 

atitude requerida como componente da CCI, isto é, abertura e curiosidade para 

suspender descrenças e julgamentos a respeito de outra cultura. 

Ainda, é este processo de provocação a uma reflexão que fomenta o 

desenvolvimento da consciência cultural crítica e o entendimento das 

complexas forças sociais que acompanham os fenômenos culturais (BYRAM, 
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1997). Com esse pano de fundo, AB24 começa a analisar o seu entorno social 

e cita, mais uma vez neste bloco, a discriminação do Nordeste como exemplo de 

culturismo.  

Na linha 4, a aluna usa uma avaliação do tipo Afeto negativo (infelicidade) 

– “unfortunatelly” acompanhada de um Julgamento negativo (estima social: 

normalidade) – “in Brazil it´s normal” - para expressar seu desagrado quanto ao 

que, em sua opinião, são atos usuais de preconceito.  Exatamente a mesma 

sequência de avaliações é reiterada em outros dois momentos no texto. Nas 

linhas 6 e 7 com as sentenças “we suffer with other states” e “but it's normal” 

que, respectivamente, representam Afeto negativo (infelicidade) e Julgamento 

negativo (estima social: normalidade). É importante notar que AB24 gradua suas 

avaliações de maneiras diferentes nas linhas 6 e 7. Por exemplo, antes do Afeto 

negativo, ela encaixa o advérbio mainly que indica que em meio a todas as 

regiões do Brasil, informação que ela inclui em seu texto, o Nordeste é o principal 

alvo de discriminação. Logo em seguida, ela tenta reduzir o peso do Julgamento 

negativo dizendo que apesar de normal, a situação não é tão séria.  

Nas sentenças “It's not a friendly situation” (linhas 10 e 11) e “they are 

unhappy” (linha 11), a aluna apresenta um conjunto de avaliações Afeto 

negativo, sendo que na primeira frase, temos o tipo insegurança, posto que ela 

não trata diretamente de si ou de outro indivíduo, mas sim, do ambiente 

ecossocial em que está inserida; na segunda, temos uma avaliação do tipo 

infelicidade, já que ela classifica de infelizes aqueles que sustentam o 

preconceito contra o Nordeste. Em seguida, nas linhas 11 e 12, a aluna traz a 

frase “not to say they very bad and rude”, a qual exprime um Julgamento negativo 

(sanção social: propriedade).  

Cabe assinalar que a construção do texto de AB24 é permeada pelo 

conflito entre o racional, que lhe orienta a ponderar, modalizar e relativizar suas 

análises (“not so serious”, “not all people”) e que busca explicar o preconceito a 

partir de suas raízes históricas, geográficas, linguísticas e econômicas, e o 

emocional, que a incita a falar de sofrimento e infelicidade, e a pôr em xeque a 

ética daqueles que cometem atos discriminatórios, colocando-os no patamar dos 

que merecem sanções mais rigorosas. Mesmo vivenciando essa tensão, 
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consideramos que a aluna apresenta habilidade de interpretar e relacionar, 

outra componente da CCI. Ao interpretar as manifestações de culturismo, AB24 

foi capaz de identificar nelas perspectivas etnocêntricas e também de tentou 

explicar as origens disso, ainda que de forma bastante sucinta.  

Seguindo com as análises, temos abaixo a mensagem de AB7. 

 

AB7 

Hello everyone! 

This subject linked to prejudice is something very important to be discussed. It is not uncommon 

situations of pure discrimination, is something that is very present in everyday life. 

I've never experienced a breakdown situation directly. But the region where I live sometimes 

suffer acts of prejudice. I think this prejudice is due to the "ignorance" of the people. This is 

unfortunate. 

See you! 

Em sua mensagem, AB7 dispõe muito do que já havia sido visto nas 

análises do texto de AB24. Exemplo disso é como ele abre seu texto declarando 

a importância de empreender discussões sobre temas como o preconceito. O 

aluno expressa essa avaliação por uma Apreciação positiva (reação: impacto) 

na sentença “[...] is something very important to be discussed”. Apesar de não 

penetrar na explicação da razão porque faz tal consideração, o grupo de palavras 

que inclui o advérbio very e o adjetivo important deixa muito clara a relevância 

da oportunidade.  

Novamente fazendo um paralelo com o texto de AB24, vemos que AB7 

considera como parte do dia a dia o acontecimento de episódios de 

discriminação. Observamos, então, nas linhas 2 e 3 duas ocorrências de 

Julgamentos negativos do tipo estima social: normalidade. A primeira vem na 

linha 2 com a sentença “it is not uncommon [...]”; a segunda aparece na linha 3, 

com a frase “[...] very present in everyday life”.  

Note-se, entretanto, AB7 parece contradizer esta segunda avaliação 

quando escreve “[...] the region where I live sometimes suffer acts of prejudice” 

(linha 4). Nesta avaliação, do tipo Afeto negativo (insegurança), ele lança mão 

do advérbio sometimes, que denota não uma regularidade (como em very 
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present) mas uma intermitência nos episódios de culturismo. O que se pode 

presumir mesmo diante dessa contradição é que, possivelmente, AB7 considera 

a discriminação algo comum, com o qual qualquer nordestino já está 

acostumado.  

Depois de se dedicar a expressar a importância da discussão sobre o 

preconceito e focar na normalidade desse comportamento para com a região 

Nordeste, a análise do e-mail do aluno volta seu foco ao modo como ele 

classifica o ato em si. Destacam-se duas sentenças que avaliam o ato 

discriminatório. Na primeira delas, na linha 3, temos um Julgamento negativo 

(sanção social: propriedade) na frase “[...] pure discrimination”. No final do seu 

texto, nas linhas 5 e 6, temos a segunda sentença dessa série, em que AB7 

considera a discriminação algo infeliz – unfortunate – avaliando-a a partir de 

recursos linguísticos que remetem a um Afeto negativo (infelicidade). Como já 

observado antes, também nesse momento o aluno não se aprofunda em 

reflexões sobre seus julgamentos.  

Resta-nos, nesse caso, concluir que ao trabalhar com a noção de ‘pura 

discriminação’, AB7 deixa implícito que essas manifestações não se sustentam 

a não ser na naturalização de discursos. Assim sendo, tais manifestações 

caberiam realmente no campo da avaliação Afeto negativo porque, como bem 

dizem Holliday et al (2004, p. 122, tradução nossa) elas machucam exatamente 

por “parecerem tão ‘normais’, tão ‘naturais’, e tão ‘senso comum’ [...] em tais 

discurso e interação97”. Àqueles que se engajam em discursos dessa natureza, 

AB7 chama de ‘ignorantes’ (linha 5), externando, assim, uma avaliação de 

Julgamento negativo (estima social: capacidade). 

O que causa espécie no e-mail que ora analisamos é que não pudemos 

identificar nenhum outro componente da CCI em seu texto. A ele, creditamos 

apenas o uso do conhecimento que permitiu acessar informações e 

experiências conhecidas e usá-las para responder ao questionamento dos 

alunos internacionais, mesmo sem nenhum contato intercultural anterior à 

telecolaboração.  

                                                             
97 “[...] seem to be so ‘normal’, so ‘natural’, and so ‘commonsensical’ to those who engage in such 
discourse and interaction” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 122).  
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Partiremos agora para mais uma avaliação que usa o exemplo do 

Nordeste como trampolim para discussão.  

 

AB11 

Hi, all! 

Your colleagues commented on the concept of culturism and I confess that I learned a lot. 

According to the concept that you gave me, yes there is, I believe that it exists in several countries 

or in substantially all countries. Referring to Brazil this kind of disguised discrimination we find, for 

example, in the comments of people from different states. I can cite an example for you too. I live 

in northeastern Brazil and because of its environmental and cultural conditions people end up 

saying that certain behavior can only be from the "Northeast", when we do something different 

from another person's knowledge (eg some people living in the southeast), people automatically 

say or they think "they can only be from the Northeast." But Brazil does not have a single culture? 

you should be wondering right now. With the knowledge of how was the formation of Brazil, since 

its inception we have influences from various countries, each site was populated by different 

people from different places and this influenced the cultural development of the Brazilian states. 

Also we differentiate the states by natural conditions, of course the northeast is warmer and often 

lacks water and the south is relatively cooler and has good development conditions. 

 

 Assim como nas mensagens de AB24 e AB7, AB11 faz questão de 

comentar com os alunos internacionais o quanto aprendeu com a troca de 

mensagens e com a proposta de discussão sobre culturismo. Sua avaliação está 

na sentença “I confess I learned a lot” (linha 2) e é do tipo Afeto positivo 

(satisfação). AB11 é mais uma que ilustra sua escrita com aspectos do Brasil. A 

propósito, todos os alunos que adotaram este procedimento confirmam o que 

dizem os PCNEMs (BRASIL, 2000) que asseveram que é através do contato 

com outras culturas e outros modos de pensar que o aluno enriquece o 

entendimento sobre o seu próprio entorno social. 

 Uma passagem digna de registro na escrita de AB11 é o fato de ela tentar 

esmiuçar sua explicação das origens da discriminação contra o Nordeste 

destinando a isso nove das quatorze linhas de seu e-mail. Nessas linhas, a aluna 

vai revelando a visão por vezes etnocentrista que muitas pessoas das regiões 
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Sudeste e Sul têm em relação ao Nordeste. Exemplo disso está entre as linhas 

7 e 9, trecho que transcrevemos abaixo: 

“when we do something different from another person's knowledge (eg some people living in the 

southeast), people automatically say or they think ‘they can only be from the Northeast’".  

Desse trecho, cabe destacar que ao atribuir a frase “they can only be from 

the Northeast” a alguém do Sudeste, AB11 deixa implicado nisso que os que 

compartilham desse pensamento confinam os nordestinos a apenas uma 

possibilidade de construção identitária, justamente aquela que, sendo diferente 

das suas, é passível de julgamentos negativos. É precisamente esse Subsistema 

de Atitude, o Julgamento, que se verifica na sentença citada há pouco. Embora 

não exista nenhum marcador de negatividade explícito na frase “they can only 

be from the Northeast”, quando analisada no contexto em que está inserida (que 

trata discriminação), ela transparece uma conotação de estranhamento 

compatível com um Julgamento negativo (estima social: normalidade). 

Além disso, ao encaixar o advérbio automatically, AB11 deixa muito claro 

que o comportamento discriminatório por parte dos sudestinos carece de 

reflexão aprofundamento, o que vai ao encontro do conceito oferecido por 

Bennett (2004, p. 1, tradução nossa) que considera o etnocentrismo “a 

experiência de alguém como ‘central à realidade’98’”. Essa automatização própria 

do etnocentrismo termina por minar as possibilidades de aprendizado mútuo, 

sobre as quais trata Geertz (2001), citado no primeiro capítulo desta tese.  

Mais um dado interessante desse e-mail é a pergunta retórica que a aluna 

apresenta aos alunos internacionais na linha 9. Através deste recurso, ela 

começa a construir a imagem da sociedade em que vive, a qual é complexa e 

multifacetada. Nesse percurso, a aluna inclui as intempéries do clima no 

Nordeste que, geração após geração, impõem dificuldades aos habitantes da 

região e, por conseguinte, transformam vários aspectos de sua cultura.  

Ela, então, faz uma Apreciação negativa (reação: impacto) da região 

quando afirma que nela há carência de água - “[..] often lacks water [...]”, linhas 

13 e 14 – para, em seguida, contrapô-la com uma Apreciação positiva (reação: 

                                                             
98 “the experience of one’s own culture as “central to reality.”” (BENNETT, 2004, p. 1) I 
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qualidade) do sul do país quando afirma que lá o desenvolvimento é bom (linha 

14). Estes são fatos, sob vários critérios, e AB11 não os nega. Porém esses fatos 

não os únicos elementos que podem definir uma identidade. Como a própria 

aluna reitera na mensagem, a sociedade em que vive é suficientemente 

complexa para incluir diversos atributos culturais. 

Ao longo do texto dessa aluna, foi observada uma conjunção de 

componentes da Competência Comunicativa Intercultural. No âmbito da atitude, 

temos uma disposição para questionar pressuposições a respeito de produtos e 

práticas culturais, o que só foi viável porque ela trouxe à tona conhecimentos 

sobre a memória nacional de seu país e as perspectivas que sobre ela recaem. 

Além disso, AB11 também aplicou ao texto o que sabia sobre as características 

das divisões geográficas do Brasil, como aspectos do clima e da economia, por 

exemplo. Em termos de habilidades, a mais evidente foi a identificação de 

perspectivas etnocentristas e as referentes explicações sobre suas possíveis 

origens.  

Exceção feita ao elemento da memória nacional, que não pôde ser 

verificado no corpo do texto de AB11, a combinação de componentes da 

Competência Comunicativa Intercultural que a aluna apresenta é semelhante à 

que se reconhece no texto de AB21 a seguir. Além de também abordar a mesma 

temática dos anteriores, o e-mail desta aluna tem como um dos pontos altos uma 

ilustração do conceito de culturismo. Partimos agora para o último excerto desse 

bloco.  

 

AB21 

In the last presidential election in Brazil, entire Northeast voted for one candidate and the other 

states voted in majority to another, because of that, the Northeast was the target of much criticism. 

Because their regions are more developed, they think they are superior to the Northeastern and 

they tried to justify the fact of discrimination by political incompatibility, that is not a valid argument 

because Brazil is a democratic country, and everyone has the free will to vote for who want. 

 

Mais uma vez, o atrito entre as regiões político-geográficas do Brasil foi 

trazido à baila no e-mail acima. É bem verdade que no texto de AB21 não consta 
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nenhuma referência explícita a outra região brasileira senão ao próprio Nordeste 

o qual, segundo o que diz a aluna numa avaliação Afeto negativo (insegurança), 

foi alvo de muita crítica (linha 2). Mesmo assim, dada a tendência das 

mensagens dessa categoria e a breve contextualização feita por essa aluna 

brasileira nas linhas 1 e 2 (a última eleição presidencial), é legítimo assumirmos 

que, na visão de AB21, pessoas das regiões Sul e Sudeste são os remetentes 

da crítica ao Nordeste.    

A referida contextualização segue na linha 3, quando se apresentam duas 

avaliações diferentes, porém complementares sobre as regiões Sul e Sudeste 

do Brasil. A primeira, na frase “because their regions are more developed”, 

compreende uma Apreciação positiva (reação: qualidade). Como já dissemos 

acima na análise do e-mail de AB11, é fato que sob vários aspectos como por 

exemplo, a economia, o desenvolvimento das regiões mais ao sul do país é 

melhor em comparação com o Nordeste.  

É justamente a ciência desse desenvolvimento, claro, sem a devida 

proporcionalidade, que encaminha a segunda avaliação de AB11, na linha 3: um 

Julgamento negativo (estima social: capacidade), na sentença “they think they 

are superior”. Veja-se que, diferentemente da Apreciação positiva, que poderia 

ser embasada em dados factuais, este Julgamento vem posto no patamar da 

opinião.  

Tão pertinente quanto fazer essa constatação, é perceber que, para a 

aluna, esta é a verdadeira razão da discriminação contra o nordeste, a qual, 

segundo ela, se tentou disfarçar pelo argumento da incompatibilidade política. 

De todas as mensagens no bloco, este talvez seja o trecho que melhor 

representa o conceito de culturismo. Para Piller (2011), avaliações supostamente 

neutras (como as que apontam incompatibilidades políticas, por exemplo) podem 

encapsular vários tipos de preconceito. Corroborando esta ideia, Holliday et al 

(2004, p. 124, tradução nossa) afirmam que “essa estratégia geral de auto 

apresentação positiva e apresentação negativa do outro é prevalente na maioria 

dos discursos dominantes sobre imigrantes e minorias99”.  

                                                             
99 “This general strategy of positive self-presentation and negative other-presentation is prevalent 

in most dominant discourse about immigrants and minorities” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 124). 
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Assim, demonstrando ter consciência desse processo de mascaramento 

do preconceito contra o Nordeste, AB21 afirma que aboná-lo sob o pretexto da 

diferença nas escolhas políticas não é um argumento válido (linha 4). Por isso, 

na sentença “that is not a valid argument” temos um Julgamento negativo 

(sanção social: veracidade), em que a invalidade do argumento seria comparável 

à falta de honestidade. Ademais, AB21 fecha sua mensagem com uma avaliação 

do tipo Afeto positivo (segurança) ao enfatizar o regime democrático que se faz 

ver no Brasil e que garante a todos os cidadãos votar em qualquer candidato 

elegível. Essa foi mais uma forma utilizada pela aluna para se opor ao que julga 

ser uma discriminação despropositada.  

 

5.2.2.1 Discussão dos resultados da Categoria 2 

 

 Terminadas as análises dos e-mails na categoria Culturismo, 

procederemos agora com mais uma seção de discussão dos resultados que se 

inicia com os percentuais relativos à ocorrência dos subsistemas de Atitude nos 

e-mails do bloco. 

 

Total de avaliações do Sistema de 

Atitude 

 

66 

 

% 

 

• Total de avaliações positivas  26 39,3%  

• Total de avaliações negativas  40 60,6%  

    

Total de avaliações do subsistema de 

Afeto 

 

23 

 

% 

% Total do 

subsistema 

• Afeto positivo 09 13,63%  

34,84% • Afeto negativo 14 21,21% 
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Total de avaliações do subsistema de 

Julgamento 

 

32 

 

% 

% Total do 

subsistema 

• Julgamento positivo 09 13,63%  

48,48% • Julgamento negativo 23 34,84% 

    

Total de avaliações do subsistema de 

Apreciação 

 

11 

 

% 

% Total do 

subsistema 

• Apreciação positiva 08 12,12%  

16,66% • Apreciação negativo 03 4,54% 

Tabela 5 - Sistema de Atitude na categoria Culturismo 

 

Conforme se vê na tabela acima, no montante de mensagens da categoria 

Culturismo, foi computado um total de 66 avaliações, das quais 39,3% foram 

positivas e 60,6% foram negativas, tendência que já havia sido verificada nas 

análises da categoria Estereótipos, com percentuais parecidos. A explicação 

para essa observação provavelmente está no fato de que, segundo Holliday et 

al (2004), tanto os estereótipos quando o culturismo são espectros diferentes de 

um mesmo fenômeno e, por isso, suscitam avaliações semelhantes.  

Um dado importante é que quando tratavam dos estereótipos, os ABs, 

embora fizessem ponderações que apontassem a multiplicidade de identidades, 

se apresentavam como brasileiros e dividiam com todos os outros brasileiros no 

país e no mundo o incômodo fardo das generalizações que vêm associadas à 

sua imagem. Porém, ao citarem a discriminação do Nordeste por outras regiões 

como exemplo de culturismo, os alunos sujeitaram o debate a avaliações muito 

mais individuais e afetivas, afinal, eles é que fazem parte do grupo social que foi 

alvo de críticas. Tanto é assim que o número de avaliações Afeto negativo 

aumentou consideravelmente da categoria anterior para esta.  

No que tange às avaliações Afeto negativo, temos que elas foram na 

maioria das vezes dos tipos infelicidade e insegurança, o que indica o forte 

descontentamento com a descrição imprecisa do indivíduo nordestino ou da 
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própria região. A propósito, dois terços das manifestações de Afeto positivo 

foram voltadas à satisfação dos ABs em ter oportunidade de falar de 

discriminação, o que demonstra o valor de experiências como a que está em 

estudo nesta tese. 

Inversamente proporcional ao aumento das avaliações do tipo Afeto 

negativo foram os números do Julgamento negativo. Tomando como referência 

as ocorrências desse mesmo subsistema na categoria Estereótipos, veremos 

que a queda foi de quase 10 pontos percentuais, que foram transferidos para os 

subsistemas de Afeto e Apreciação. Em compensação, o número de avaliações 

do tipo sanção social, inexistente na categoria anterior, passou para seis na 

categoria atual. Isso aconteceu porque os espectros do estereótipo e do 

culturismo, segundo Piller (2011) e Holliday et al (2004) têm gravidades 

diferentes. Enquanto um estereótipo pode ser encarado como uma 

categorização, um melhor primeiro palpite sobre um grupo social, como já fora 

dito nesta tese, o culturismo está mais próximo do racismo, o que é um ato grave 

e sujeito aos rigores das leis. Nesta análise, observamos que todos os 

Julgamentos do tipo sanção social questionavam a honestidade e ética na forma 

como a região Nordeste era qualificada. 

Quanto às avaliações Apreciação, observamos o crescimento mais 

significativo entre todos os subsistemas quando os comparamos com os 

números da categoria anterior. Especificamente sobre a Apreciação positiva, 

notou-se que sua ocorrência estava ligada às características das regiões, como 

desenvolvimento econômico, riquezas, produção e exportação de matérias-

primas e belezas naturais. Isso demonstra que, uma vez que usaram como 

exemplo as regiões brasileiras, os alunos aparentemente se sentiram mais 

seguros para incluir cada vez mais informações em suas análises. O detalhe é 

que metade de todas as avaliações do tipo Apreciação positiva foram dedicadas 

aos trechos em que o Nordeste era descrito, como se fosse intenção dos ABs 

enfatizar a seus colegas internacionais que uma descrição mais honesta dessa 

região vai muito além da menção à seca e aos problemas sociais.  

Como se pôde ver pela leitura dos números, em alguns momentos os ABs 

não conseguiram manter-se distanciados para analisar o assunto em debate. 
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Todavia, concordamos com Holliday et al (2004) que defendem que a exposição 

às representações do outro são oportunidades de melhorar a Competência 

Comunicativa Intercultural. Nas palavras desses autores, “[...] quanto mais 

desenvolvermos nossa compreensão crítica disso, mais estaremos no controle 

de nossa comunicação intercultural100” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 157, tradução 

nossa). Consideramos, pois, que os alunos brasileiros foram competentes 

interculturalmente porque demonstraram ter o entendimento sobre sua cultura e 

as culturas de diferentes grupos sociais em sua sociedade (BYRAM, 2008). 

Desse modo, acreditamos que os ABs puderam, de forma satisfatória, mediar o 

repasse de conhecimentos aos alunos internacionais.  

Nessa medida, foi possível distinguir vários elementos da Competência 

Comunicativa Intercultural em uso. Entre os elementos que se abrigam sob 

componente conhecimento, tivemos o exame das causas e processos de maus 

entendidos, o acesso à memória nacional, das definições de características 

geográficas e a reflexão de como elas podem se relacionar a aspectos da cultura 

de um grupo social. Foram vistos também aspectos do que Byram (1997) chama 

de conhecimentos mais teóricos que dizem respeito aos processos de 

socialização e à consciência de como esses processos ajudam a entender a 

reação de alguém à outridade. Essa tomada de consciência, aliás, também 

aponta para o uso de atitudes de curiosidade e abertura que só aparecem num 

contínuo de relativização e avaliação dos valores, sentidos, crenças e 

comportamentos do outro (BYRAM, 1997). 

Por último, no que concerne às habilidades, notou-se que os alunos 

souberam identificar discursos que, de forma simbólica e sutil, servem para 

propagação e manutenção de comportamentos e comentários discriminatórios. 

Essa é uma tarefa relativamente difícil, pois esses discursos, segundo 

concordam Byram (1997) e Piller (2011), normalmente vêm revestidos de uma 

suposta imparcialidade. Tais discursos costumam parecer que estão “[...] muito 

longe da violência aberta e da segregação vigorosa do "velho" racismo. No 

                                                             
100 “[...] the more we can develop our own critical understanding of this, the more we will be in 
control of  our intercultural communication” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 157). 
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entanto, podem ser igualmente eficazes para marginalizar e excluir minorias101” 

(HOLLIDAY et al, 2004, p. 122, tradução nossa). Nessa mesma linha, Piller 

(2011) afirma que esse racismo travestido de análise neutra serve para justificar 

exclusão social e acesso injusto a oportunidades no mercado. A propósito, as 

oportunidades de mercado são um tópico presenta nas análises da próxima 

categoria, nomeada Inglês no Brasil.  

 

5.2.3 Categoria 3: Inglês no Brasil 

 

 As análises que ora iniciamos são referentes às mensagens inseridas na 

categoria 3, Inglês no Brasil. Os e-mails enviados pelos alunos brasileiros 

visavam responder às seguintes perguntas: 

 

• “When something (product or service) that is in English or contains 

some words in English is offered, what do people usually think about 

it in Brazil?” 

 

• “In terms of opportunities (jobs, trips, contacts for instance), what 

kind of notions are attached to English in Brazil?" 

 

Notadamente, as perguntas feitas pelos alunos internacionais fazem parte 

de um mesmo escopo (a imagem do inglês no Brasil), porém são um tanto 

diferentes entre si. Por isso, a fim de melhor organizar a apresentação dos textos, 

optamos por agrupar as mensagens que mais claramente respondem à primeira 

pergunta e suas respectivas análises no início desta seção. Depois, adotaremos 

procedimento semelhante com os e-mails que respondem à segunda questão.  

Assim sendo, temos logo a seguir o e-mail de AB8. 

 

 

                                                             
101 “[...] far removed from the open violence and forceful segregation of the ‘old’ racism. Yet, they 
may be just as effective to marginalize and exclude minorities” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 122). 
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AB8 
 
Hello, everyone, 
 
Here in Brazil several clothing stores use of English on shirts and people find it cool and modern. 

it is very difficult to find shirts with writing in Portuguese. I think it gives the impression that the 

customer is buying a product more "chic" refined than those of Brazil. Another thing is that there 

is a clothing store called "shokante" when the right should be "shocking" and I think that is used 

in this way to draw more attention to store and to refer to a superlative. 

 

 A resposta escrita por AB8 começa com a constatação de quão comum é 

encontrar produtos com frases em inglês. O relato desse fato é sucedido por um 

Julgamento negativo (estima social: normalidade) no qual a aluna informa a 

respeito da dificuldade de se encontrar a língua portuguesa estampada em peças 

de roupas, isso se comparado à ocorrência de frases em inglês dispostas em 

lojas brasileiras. 

 Essa assimetria de que AB8 trata no seu e-mail é referida no trabalho de 

Holliday et al (2004). Os autores fazem uma analogia entre um supermercado 

material, onde a localização de um produto nas prateleiras acompanha seu poder 

de mercado, e o que chamam de supermercado cultural, em que a distribuição 

e visibilidade de determinados produtos culturais varia de acordo com o prestígio 

das sociedades a que eles remetem. Holliday et al (2004, p. 71, tradução nossa) 

afirmam que 

essas sociedades cujos bens materiais estão prontamente disponíveis 
também têm influência no mundo. ‘Os Estados Unidos’ [...] são o 
resumo do que é a terra dos sonhos do consumidor moderno, e 
certamente o supermercado cultural mundial tem mais do que precisa 
dos ‘produtos’ americanos em sua influência no cinema, música e 
esportes – a cultura das celebridades da América, espalhada pelo 

mundo102. 

 

 Note-se que a citação do trabalho de Holliday et al (2004) reitera algumas 

noções já apresentadas noutras seções desta tese, tais como o espalhamento 

do modo de vida de culturas hegemônicas através da mídia e as desiguais 

                                                             
102 “Those societies whose material goods are readily available in the world also have greater 
cultural influence in the world. ‘The United States’ […] has come to epitomize the modern 
[worldwide] consumer’s dreamland’, and certainly the world’s cultural supermarket has more than 
its share of American ‘goods,’ in the influences of movies, music, and sports – America’s celebrity 
culture, spread worldwide” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 71). 
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relações de poder manifestadas através de línguas e culturas. Ainda, ao abordar 

especificamente o caso dos EUA quanto à influência da cultura de suas 

celebridades no resto do mundo, os autores parecem embasar a explicação de 

AB8 sobre o efeito esperado com uso de termos em inglês em roupas, que é 

justamente o de glamourizar os produtos. A aluna expressa essa ideia em duas 

avaliações do tipo Apreciação positiva (reação: qualidade), uma na linha 2, 

quando diz “people find it cool and modern”, e a outra na linha 4, ao usar os 

termos “more chic”.  

 As avaliações de AB8 são também assinaladas por Piller (2011) que 

assevera que o mercado e a publicidade em geral tomam símbolos e imagens 

culturais e linguísticos de um lugar e os transporta para outros no intuito de criar 

autenticidade, fazer referência a um original e transferir as associações positivas 

de um estereótipo cultural ou linguístico para um produto. Corroborando essas 

proposições, Kramsch (1998) afirma que essa noção padronizada de 

autenticidade cultural seviu aos estados-nacionais para angariar identificação 

emocional com seus símbolos tanto dentro da própria nação quanto fora. Essa 

autora ainda enfatiza que os símbolos estão frequentemente associados à 

qualidade e elegância. 

 São justamente essas associações que se percebe no e-mail de AB29. 

Em sua mensagem de resposta aos alunos internacionais, a aluna escreve um 

texto repleto de avaliações do tipo Apreciação positiva (reação: qualidade), como 

se verá abaixo:  

AB29 

Hello, guys.  
Too often we walk in the street or even in advertisements on TV or radio names of stores that use 
foreign languages for quality, reliability and many other reasons.  
I was arguing with my teacher about this issue and remember that many small restaurants we 
found in every corner of the city is reflected in the company MC DONALD'S. So using the 'S on 
behalf of their companies. And that use only to find that the MC DONALD'S company brings 
credibility, quality. End up using the 'S on behalf that make no sense to use that word or that 
phrase. For example, a store that sells flowers is called Art's Flowers. It makes no sense to use 
the ´s in there. It's just because I think it makes more striking, chic company. Thus they end up 
making the wrong word use and who understands the subject ends up ridiculing the store.  
Another thing that happens here in Brazil is about where domestic animals bathe and do the 

shearing. We use the word PET SHOP which is an English word. We do have words for that in 

Portuguese, but it's something attributed by giving credibility and proving to be chic. 
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 Antes de destacarmos a cadeia de Apreciações positivas no texto de 

AB29, vale a pena sublinhar que logo na linha 2, a aluna assinala a frequência 

com que vê anúncios em língua estrangeira. Na sentença iniciada pelos termos 

“too often [...]”, o que vemos é um Julgamento negativo (estima social: 

normalidade), cuja a negatividade se expressa pelo uso do advérbio “too”. Esse 

advérbio deixa claro que, na opinião de AB29, a quantidade de ocorrência de 

termos em língua estrangeira no comércio já está acima do desejável. Nessa 

medida, AB29 vai ao encontro da declaração de Holliday et al (2004) que, como 

vimos acima, defende que se tem um excesso de produtos da cultura dos EUA 

nas prateleiras do supermercado cultural. 

 A partir disso, a aluna apresenta a sequência de avaliações do tipo 

Apreciação positiva (reação: qualidade) com sentenças localizadas nas linhas 2 

e 3 – “[...] use of foreign languages for quality and reliability”; linhas 6 e 7 – “[...] 

McDonald´s brings quality and credibility [...]”; linha 9 – “[...] chic company [...]”; 

e na linha 13 – “[…] giving credibility and proving to be chic”. Todos os exemplos 

usados por AB29 nesse tipo de avaliação confirmam as associações 

estereotípicas antecipadas por Kramsch (1998) e se afinam com as descrições 

oferecidas também por AB8 em sua mensagem. Nessa última avaliação, 

inclusive, AB29 descreve um caso de empréstimo linguístico ao citar o uso dos 

termos “pet shop”. No contexto das análises que vimos empreendendo até o 

momento, havemos de concordar com Manzolillo (2014, p. 74) que afirma que 

“os caminhos do empréstimo lexical refletem até certo ponto os caminhos da 

influência cultural”. Essa questão será tratada mais adiante, quando do exame 

do e-mail de AB18. 

 Por fim, é interessante perceber que, além dos pontos já citados, as 

alunas brasileiras acima também se alinham na crítica que fazem quanto ao uso 

indistinto e muitas vezes equivocado de vocábulos em inglês. AB8, ao expor a 

palavra Shokante que nomeia uma loja de roupas, chama atenção para o fato de 

que, escrita dessa forma, a palavra termina por não poder ser reconhecida nem 

na língua inglesa e nem mesmo em português. Já AB29 faz uma avaliação do 

tipo Apreciação negativa (valoração) (linha 8) quando classifica de sem sentido 

o uso do ‘´s’ deslocado das situações de uso gramaticalmente corretas segundo 

as normas da língua inglesa. Assim colocado, o uso desses recursos não passa 
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de estratégia para demonstrar ares cosmopolitas e isso por si só já denuncia 

uma tentativa de conceituar cultura como erudição, definição com a qual, como 

já fora demonstrado em análises anteriores, os alunos brasileiros participantes 

deste estudo não comungam. Assim, situando esses vocábulos numa atmosfera 

vinculada somente a nomes de marcas e divorciadas de seu arcabouço cultural, 

as críticas das alunas nos aproximam do conceito de não-língua, que Piller 

(2011) desenvolve baseada em estudos anteriores. Discorreremos brevemente 

sobre este conceito nos próximos parágrafos. 

Na década de 1990, Augé (1995) já havia discutido o conceito de não-

lugares, isto é, espaços de passagem com finalidades como transporte, 

comércio e lazer e sem significado suficiente para ser chamado de lugar. Entre 

os exemplos possíveis de não-lugares, estão os aeroportos e os shopping 

centers. Mais tarde, Ritzer (2007) identifica, como efeito da globalização de 

consumo, a disseminação de supermarcas, cujas reputações são calculadas não 

exatamente pelo produto que vendem, mas sim, pelo valor simbólico que 

agregam. Com isso, segundo esse autor, a globalização pode ser considerada 

um processo que substitui alguma coisa (o produto ou serviço em si) por nada 

(o status que eles representam). Nesse cenário, o autor acrescenta à ideia de 

não-lugar, os conceitos de não-coisas, não-pessoas e não-serviços (Ritzer, 

2007).  

O que Piller (2011) pontua é que essa proliferação de não-coisas só pode 

ser conseguida comunicativamente, ou seja, através de uma interseção com a 

linguagem. Nesses termos, algumas companhias passam a fazer uso da língua 

da forma que melhor lhes convém, e com a intenção de criar em torno do que 

vendem uma aura de originalidade e credibilidade. Assim, a autora concebe o 

termo não-língua, definido como  

“língua que é concebida e controlada de forma centralizada e que é 
amplamente desprovida de especificidade local. É uma língua usada 
em não-lugares como shoppings centers ou aeroportos para vender 
não-coisas como hambúrgueres e café ou não-serviços como check-
ins aéreos103” (PILLER, 2011, p. 105, tradução nossa). 

                                                             

103 “[...] language that is centrally controlled and conceived and that is largely devoid of local 
specificity. It is language used in non-spaces such as shopping malls or airports to sell non-things 
such as hamburgers or coffee or non-services such as airport check in” (PILLER, 2011, p. 105). 
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 Noutras palavras, a citação acima ratifica que a não-língua de que falamos 

nessas análises não é a variação britânica ou americana da língua inglesa, 

tampouco pode ser entendida como inglês como língua franca. A única forma de 

entende-la é como uma construção desprovida de conteúdo local, centralmente 

controlada e globalmente padronizada (PILLER, 2011).  

 Vejamos agora os achados que AB18 pode trazer em seu texto. 

  

AB18 

Answering questions previously made, usually T-shirts here always comes with phrases or words 
in English, but I always try to translate this kind of phrase because it's always good to know the 
meaning of what we are wearing. It has many English words in fast foods as well. Here in Brazil 
there are many foreign words, that are words that are not translated and end up doing part of our 
vocabulary, for example, the Mouse word, here it is also used to set the device that moves the 
cursor on your computer screen. 
 
 

 Assim como suas colegas brasileiras, AB18 também observa com 

facilidade a invasão de palavras ou frases em inglês em camisetas e peças de 

roupas. Na linha 1 de sua mensagem, ela traz o advérbio “always” encaixado 

numa avaliação do tipo Julgamento positivo (estima social: normalidade) para 

determinar a frequência com que visualiza os tais vocábulos estrangeiros.  

 No momento seguinte, a aluna sentencia que, ao se deparar com um 

termo em inglês, sempre tenta traduzir o que está vendo e justifica dizendo que 

é sempre bom saber o que está usando. Nessa frase, constante nas linhas 2 e 

3 da mensagem e que se apresenta como uma Apreciação positiva (valoração), 

AB18 parece querer se distanciar do comportamento descrito por AB29, que 

classificou a aceitação irrestrita dos vocábulos estrangeiros – certos ou errados 

– como algo completamente sem sentido. Portanto, em lugar de ceder à 

ostentação de termos associados à modernidade e à classe, é costume de AB18 

implementar uma avaliação mais crítica do produto que lhe interessa. 

 Após esse trecho, notamos que a aluna dedica quase metade do seu texto 

a tratar da penetração de empréstimos linguísticos em sua língua materna. De 

acordo com Zhou (2016), um empréstimo linguístico define a incorporação de 

uma palavra de uma língua para outra, sem tradução. O que há de especial 
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nessa abordagem da aluna é que ela acrescenta um contexto diferente à 

ocorrência desses termos emprestados, que é o da tecnologia. A propósito, a 

tecnologia é uma das cinco áreas em que as interconexões entre países mais se 

fortaleceram, sendo as outras a economia, a política, a cultura e as ciências 

(ZHOU, 2016). 

Observe-se que nas linhas 5 e 6, AB18 promove um Julgamento positivo 

(estima social: normalidade) na frase “words that are not translated and end up 

doing part of our vocabulary”, que vem acompanhada do exemplo da palavra 

mouse que, na situação em que está aplicada, nunca foi traduzida para o 

português. A explicação para a palavra mouse ter permanecido em sua forma 

original, segundo Rodrigues (1999), é que os países periféricos interferiram 

pouco no desenvolvimento de técnicas e ferramentas tecnológicas, limitando-se, 

geralmente, à sua importação e se sujeitando, muitas vezes, a uma inevitável 

dependência linguística.  

 Para Fiorin (2013, p. 9), esse imbricamento linguístico é um sinal dos 

tempos e um fruto da globalização. Segundo esse estudioso, vivemos uma nova 

epistemologia linguística que está ligada 

[...] ao desmantelamento das fronteiras; à diminuição da soberania dos 
Estados nacionais com a criação das grandes entidades 
transnacionais; à livre circulação de bens e de capitais; à descrença 
nas grandes narrativas; enfim, ao fenômeno que é chamado 
globalização e à sua expressão cultural que é denominada pós-
modernidade. As circunstâncias históricas criaram um tempo em que 
adquirem relevo as margens, o descentramento, o dialogismo, as 
mestiçagens, os hibridismos, as imigrações, a recusa da pureza. Esse 
ar do tempo leva a pôr em questão os construtos teóricos com que 
operamos e propõe uma epistemologia fundada na instabilidade, na 
continuidade, na mistura linguística, nas práticas de linguagem, na 
heterogeneidade, nos fluxos, nas trocas, nos entrelugares etc. 

 

Diante desse cenário, o que se pode ver pelos e-mails analisados é que 

a experiência intercultural motivou nas alunas o interesse em explicar o porquê 

de tamanha frequência no uso de palavras em inglês nos estabelecimentos 

comerciais. Para isso, esteve em operação a habilidade de estabelecer relações 

entre sentidos e comportamentos inerentes a esse fenômeno em particular. As 

ABs tiveram ainda que aplicar conhecimentos adquiridos pela via da educação 

formal ou pela sua própria observação do mundo ao seu redor para descobrir e 
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interpretar alusões, conceitos e conotações envolvidos na ocorrência do inglês 

como não-língua. Com isso, temos que os elementos da CCI observáveis nessas 

análises estão ligados, predominantemente, aos componentes habilidade e 

conhecimento.  

 Após as análises do bloco de mensagens que respondia à primeira 

pergunta sobre a imagem do inglês no Brasil, procederemos agora com a 

apresentação dos e-mails que se voltaram à segunda pergunta exposta no 

começo desta seção. Veremos, neste segundo momento, que o tema da 

globalização do qual falamos há pouco na discussão sobre os empréstimos 

linguísticos também será abordado. Comecemos, então, com o estudo da 

mensagem escrita por AB10. 

AB10 

Well, I do not know much to say on this subject, but I think the English is essential not only for 
Brazil but for all the other countries, because in the course of globalization people could 
communicate through what is considered to be a global language. 
I hope you are well! 

 
  
 De início, o que desperta interesse no e-mail de AB10 acima, é o 

Julgamento negativo (estima social: capacidade) com que ela abre sua 

mensagem. Na sentença “I do not know much aboout it” – que representa um 

Julgamento negativo (estima social: capacidade), a aluna assume não estar 

suficientemente preparada para debater as noções atreladas ao domínio da 

língua inglesa em contextos diversos, como o profissional, por exemplo. Talvez 

por isso, ela recorra à ideia amplamente difundida de que o inglês carrega 

consigo a condição de língua global.  

 Ao discorrer sobre o conceito de língua global, Crystal (1997, p. 7, 

tradução nossa) defende que “uma língua alcança o status global genuíno 

quando desenvolve um papel especial que é reconhecido em todos os países104”. 

Para ser alçada a tal patamar, segundo o mesmo autor, é necessário que ela 

atenda a algumas condições. A primeira delas é que a língua precisa se tornar a 

língua oficial de um país, meio pelo qual a maioria das pessoas se comunica em 

                                                             
104 “A language achieves a genuinely global status when it develops a special role that is 
recognized in very country” (CRYSTAL, 1997, p. 3). 
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domínios como o governo, a mídia e outras instituições. Uma outra condição é 

que a língua seja a língua estrangeira prioritária no sistema de ensino de um 

outro país.  

 De fato, ao longo das últimas décadas ou, como bem observa AB10 na 

linha 2 de sua mensagem, no curso da globalização, o inglês assumiu essas 

duas características essenciais para o status de língua global. No que tange ao 

sistema de ensino brasileiro, por exemplo, é sabido que a maioria das escolas 

regulares, bilíngues ou internacionais colocam a língua inglesa – e não outra – 

como língua estrangeira de referência, o que deve ser ratificado na vindoura 

reforma do Ensino Médio promovida pelo MEC, que referendará a oferta desse 

idioma em caráter obrigatório. No que se refere à sua importância política, temos 

que a língua inglesa é uma das línguas oficiais de organizações como as Nações 

Unidas e o Banco Mundial.  

Verifica-se, portanto, que numa grande variedade de contextos que vão 

desde o acadêmico até o econômico, a ideia de uma língua global é 

especialmente apreciada. Talvez seja mesmo esse fator que impulsiona AB10 a 

fazer uma avaliação Apreciação positiva (valoração) quando diz que inglês é 

essencial (linha 1). Outro ponto importante nessa discussão e fundamental neste 

trabalho é o uso das tecnologias de comunicação. Para Crystal (1997, p. 114, 

tradução nossa), “se uma língua é um meio verdadeiramente internacional, isto 

ficará mais aparente naqueles serviços que lidam diretamente com a 

comunicação105”.  

Tomando como referência a internet apenas, temos que a proeminência 

do inglês nesse meio tem como origem os primórdios da rede. Em seu começo, 

dedicada a fins acadêmicos e militares, a internet era utilizada por instituições 

estadunidenses que, obviamente, trocavam informações em inglês. Depois, a 

dominância dessa língua na rede foi reforçada com a abertura deste recurso ao 

uso de organizações comerciais. Outra explicação seria de ordem técnica. De 

acordo com Crystal (1997), os primeiros protocolos desenvolvidos para o trânsito 

de dados na internet consideravam somente o alfabeto da língua inglesa, o que 

                                                             
105 “If a language is a truly international medium, it is going to be most apparent in those services 

which deal directly with the task of communication” (CRYSTAL, 1997, p. 114). 
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trouxe inúmeras dificuldades quando se tentou implantar uma perspectiva 

multilíngue para a rede de computadores.  

É bem verdade que desde a publicação do estudo de Crystal (1997) a 

tecnologia evoluiu numa velocidade vertiginosa, os problemas citados poderiam 

ter sido corrigidos e, por isso mesmo, existe a possibilidade de explicação técnica 

que o autor fornece não passar de uma fotografia de um tempo passado. 

Todavia, nesse mesmo intervalo, a relevância da língua inglesa no contexto 

mundial permaneceu alta, sobretudo por conta da mobilidade de pessoas e 

dados, o que facilitou para que o inglês ainda seguisse sendo adotado como 

língua internacional. Isso justificaria a avaliação do tipo Julgamento positivo 

(estima social: capacidade) aplicado na frase “people could communicate 

through what is considered to be a global language” do texto de AB10.  

Assim, em que pese a alegada inaptidão da aluna para discutir o assunto 

proposto por seu colega internacional, acreditamos, diante do exposto, que ela 

foi bem-sucedida quando da associação feita entre o inglês como língua global 

de comunicação e o contexto da globalização. A propósito, temas muito 

semelhantes aos apresentados por AB10 aparecem no e-mail de AB9 abaixo: 

 

AB9 

I think the English is fascinating, I feel a maximum when I can understand a series without subtitles 

or when I can communicate with someone in English. In fact, I love to learn new languages. I plan 

to learn more English because it is so important in our globalized world, to be able to travel to 

other countries and communicate with people without many problems. 

 

 Assim como na avaliação de AB10, em que o inglês era essencial, no juízo 

feito por AB9, a língua é tida como fascinante (linha 1). Embora em ambos os 

casos os alunos tenham demonstrado Apreciação positiva (valoração) quanto ao 

status do referido idioma, é lícito considerar que os adjetivos escolhidos têm 

cargas semânticas distintas. Enquanto a palavra “essential” no texto de AB10 

aponta para sobriedade e temperança, podemos dizer que “fascinating” confere 

um tom bem mais emotivo ao e-mail de AB9. Tanto é assim que este adjetivo é 

sucedido pela avaliação Afeto positivo (satisfação) na sentença “I feel a 
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maximum” para explicar como o aluno se sente quando alcança objetivos que 

envolvem o uso da língua inglesa. 

 Outro ponto que relativiza os textos dos dois alunos é o fato de que ambos 

trazem Julgamentos positivos do tipo estima social: capacidade quando tratam 

da possibilidade de comunicação em inglês com estrangeiros. No entanto, o que 

os diferencia é que AB10 escreve “people could communicate”, ou seja, não se 

implica diretamente nessa comunicação. Já AB9, nas duas sentenças em que o 

Julgamento positivo aparece em seu texto, usa a primeira pessoa do singular: “I 

can understand a series” e “I can communicate with someone in English”, 

demonstrando, assim, um outro nível de envolvimento. No caso de AB9, esse 

envolvimento está visivelmente em consonância com a sentença “I love to learn 

new languages”  

 É importante ainda frisar que nas linhas 3 e 4 de sua mensagem, AB9 

concebe a aprendizagem de inglês como uma porta de entrada no mundo 

globalizado, como um passaporte que permitirá a ele, por exemplo, viajar para 

outros países. Essas ideias são transmitidas na sentença “it is so important in 

our globalized world”, que é validada por uma Apreciação positiva (valoração) e 

vem acompanhada por um trecho que contém dois Julgamentos positivos 

(estima social: capacidade) nas frases “[...] to be able to travel [...]” e “[...] interact 

with people [...]”. 

 Todos os objetivos apresentados pelo aluno brasileiro são previstos nos 

documentos oficiais de ensino no Brasil. A saber, as OCNEMs (BRASIL, 2006, 

p. 92) advogam que para além de qualquer instrumentalização linguística, o 

ensino de línguas estrangeiras tem por dever  

estender o horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua 
comunidade lingüística restrita própria, ou seja, fazer com que ele 
entenda que há uma heterogeneidade no uso de qualquer linguagem, 
heterogeneidade esta contextual, social, cultural e histórica. 

 

 Nessa medida, levando-se em conta todos os aspectos que são listados 

pelo documento acima, podemos afirmar que os problemas do ato da interação 

que AB9 diz querer evitar não repousam somente no nível da estrutura da frase.  
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Como já vimos noutros momentos nesta pesquisa, saber lidar com 

heterogeneidades é próprio do contato intercultural. Para Byram (2008), um bom 

falante intercultural é necessariamente um bom mediador intercultural de 

identidades sociais, ou como também asseveram Holliday et al (2004), é alguém 

que reconhece diferenças e negocia para alcançar entendimento compartilhado 

“[...] que é central para a comunicação intercultural qualificada. A comunicação 

intercultural pode ser descrita, portanto, como um processo de 

‘intersubjetividade’”106 (HOLLIDAY et al, p. 163, tradução nossa) 

 Passemos agora a analisar quais noções em relação à língua inglesa a 

aluna AB25 traz em sua mensagem. 

AB25 

 
Nowadays, to have dominion of more than one language is essential. It helps a lot when living in 
the world. In Brazil in general it is observed that it is very important to study at least one foreign 
language, especially English, as this will / can help achieve some work posts that someone who 
has no knowledge of another language could not. Therefore, we know that having the knowledge 
of at least one foreign language is quite relevant. 
 

 

 Basicamente, AB25 se refere à importância de saber inglês com uma 

mensagem farta de avaliações do tipo Apreciação positiva (valoração). Já na 

linha 1, a aluna expressa essa avaliação com o uso do adjetivo essential. Depois, 

na linha seguinte, ela lança mão do adjetivo important acompanhado do advérbio 

de intensidade very que, obviamente, confere mais peso à Apreciação. Por 

último, na linha 5, a aluna enfatiza sua opinião com a frase “foreign language is 

quite relevant”, construção que novamente traz um adjetivo somado a um 

advérbio que lhe intensifica.  

O que se pode verificar nesta mensagem é que AB25 não se limitou a 

responder sobre as noções atreladas à língua inglesa, como lhe fora 

demandado. Em vez disso, ela ampliou o escopo de sua resposta ao tratar outras 

línguas estrangeiras (LEs). Tanto é assim que em quatro oportunidades, a aluna 

se refere a LEs inespecíficas. Vejamos os exemplos: “[...] one language [...]” 

(linha 1), “[...] one foreign language [...]” (linhas 2 e 3), “[...] another language [...]” 

                                                             
106 “[...] that is central to skilled intercultural communication. Intercultural communication can be 
described therefore, as a process of ‘intersubjectivity’” (HOLLIDAY et al, 2004, p. 163).  
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(linha 4) e “[...] one foreign language [...]” (linha 5). A língua inglesa, 

especificamente, só é mencionada uma vez, na linha 3. É bem verdade, porém, 

que esse idioma vem em destaque por conta do uso do advérbio especially. 

Ressaltamos que essa avaliação está também no texto das OCNEMs 

(BRASIL, 2006) que reconhecem a maior relevância da língua inglesa no 

contexto mundial, mas facultam às instituições de ensino a escolha da LE que 

melhor atender às necessidades locais e interesses das comunidades onde 

estão inseridas.  

Outra observação interessante sobre o texto da aluna é que ela delimita 

sua análise das noções que envolvem a aprendizagem de LE ao mundo do 

trabalho. A aluna brasileira coloca em planos diferentes os indivíduos que 

dominam e os que não dominam outra língua sendo que, para estes últimos, ela 

dedica um Julgamento negativo (estima social: capacidade) ao afirmar que eles 

provavelmente não preencheriam os requisitos para assumir certos postos de 

trabalho (linhas 3 e 4). Vale salientar que assim como já haviam feito seus 

colegas brasileiros, AB25 situa seus posicionamentos num recorte de tempo 

muito preciso, os tempos de globalização.  

Embora os primeiros estudos relacionando a comunicação intercultural e 

a ocupação de postos de trabalho remontem à década de 1940107, nem sempre 

as habilidades linguísticas e comunicativas estiveram tão amarradas às 

oportunidades de engajamento em atividades profissionais. Para Piller (2011), 

este é um fenômeno que está associado ao crescimento da economia de 

serviços. Desse modo, “as habilidades de comunicação intercultural na forma de 

                                                             
107 Piller (2011) considera que o desenvolvimento do que ela chama de comunicação comercial 
intercultural coincide com as fases da globalização percebidas no Século XX. Por exemplo, na 
década de 1940 estaria o que a autora chama de Comunicação Comercial Intercultural 1.0, 
tempo em que os pesquisadores se interessavam por comparar características nacionais de 
indivíduos de diferentes países e tentar prever como seria sua interação num ambiente de 
trabalho. O período da Comunicação Comercial Intercultural 2.0 corresponde à década de 1980, 
quando as pesquisas se voltaram para a investigação da comunicação em corporações 
internacionais da Europa central e Escandinávia. Finalmente, a fase mais recente, chamada de 
Comunicação Comercial Intercultural 3.0, se volta para a emergência de empresas que 
contratam empregados especificamente para a comunicação intercultural, como é o caso das 
operadoras de call center.  
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proficiência multilíngue podem se converter em ganhos econômicos108” (PILLER, 

2011, p. 88, tradução nossa). Isso se explica porque, na conjuntura atual, 

“empresas, Startups, e o mercado tecnológico em geral estão baseados em 

relações internacionais; sendo assim, saber Inglês não é mais um diferencial, 

mas sim uma necessidade” (AGUIAR; PLATERO, 2015, p. 8).   

Como pudemos ver, ainda que os alunos não se aprofundem tanto em 

explicações, nos e-mails enviados aos alunos internacionais reverberam as 

proposições de documentos oficiais com políticas para o ensino de línguas 

estrangeiras, bem como estudos de pesquisadores dedicados à investigação de 

aspectos envolvidos na comunicação intercultural. Entendemos, portanto, que 

seus posicionamentos sobre as noções associadas às línguas estrangeiras e, 

particularmente, à língua inglesa, condizem com a realidade atual e são fruto de 

um processo de observação e reflexão. Nesse cenário, foi possível identificar 

que o componente da Competência Comunicativa Intercultural que esteve em 

operação foi o conhecimento, uma vez que, em vários momentos, os alunos se 

inclinaram a abordar processos gerais de interação social e individual (BYRAM, 

1997). Discorrendo sobre a CCI, Byram (1997, p. 51, tradução nossa) embasa e 

confirma nossa análise quando descreve o conhecimento que identificamos nos 

e-mails dos ABs como conhecimento relacional, ou seja, “a forma como os 

habitantes de um país percebem outro país e que efeitos isso tem sobre a 

interação entre indivíduos109”.   

Dito isso, encaminharemos agora a discussão dos resultados desta 

categoria. 

 

5.2.3.1 Discussão dos resultados da Categoria 3 

 

 Seguimos, a partir do estudo da tabela abaixo, a discussão dos resultados 

da Categoria 3:  

                                                             
108 “Intercultural communications skills in the form of multilingual proficiency can thus be 
converted into economic gain” (PILLER, 2011, p. 88).  
109 “How the inhabitants of one country perceive another country and what effect that has upon 
the interaction between individuals” (BYRAM, 1997, p. 51). 
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Total de avaliações do Sistema de 

Atitude 

 

68 

 

% 

 

• Total de avaliações positivas  50 73,52%  

• Total de avaliações negativas  18 26,47%  

    

Total de avaliações do subsistema de 

Afeto 

 

03 

 

% 

% Total do 

subsistema 

• Afeto positivo 03 4,41%  

4,41% • Afeto negativo 00 - 

    

Total de avaliações do subsistema de 

Julgamento 

 

31 

 

% 

% Total do 

subsistema 

• Julgamento positivo 17 25,00%  

45,58% • Julgamento negativo 14 20,58% 

    

Total de avaliações do subsistema de 

Apreciação 

 

34 

 

% 

% Total do 

subsistema 

• Apreciação positiva 30 44,11%  

49,99% • Apreciação negativo 04 5,88% 

Tabela 6 - Sistema de Atitude na categoria Inglês no Brasil 

 

 Nos e-mails da Categoria em análise, foram anotadas 68 avaliações no 

total, das quais 50 (73,52%) foram positivas. Nesse montante de avaliações 

positivas, foi percebido um misto da própria opinião dos alunos acerca da 

aprendizagem de língua inglesa e de suas observações quanto valor dessa 

língua em transações comerciais, profissionais e sociais em sua sociedade. 

Dessa forma, entendemos que o teor da escrita dos alunos brasileiros foi 

coerente e atendeu perfeitamente ao que foi demandado pelos alunos 
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internacionais em suas perguntas. Entendemos ainda, que a proposta de debate 

sobre as noções atreladas à língua inglesa em contextos de comunicação 

intercultural, viagens internacionais e experiências profissionais provavelmente 

é a razão de um número tão reduzido de avaliações do tipo Afeto já que, como 

esta é a primeira experiência intercultural relevante para a maioria dos alunos, 

nenhum deles havia viajado ao exterior, e pouquíssimos já trabalhavam.   

Ainda discutindo avaliações do tipo Afeto, notamos que dados das 

categorias anteriores, em que os alunos discorriam sobre o desagradável 

assunto da discriminação incluindo nisso até experiências pessoais, mostram 

que a ocorrência do subsistema superou os 30%. Já nesta categoria, esta 

subdivisão do Sistema de Avaliatividade praticamente só foi vista na mensagem 

de AB9, em que o aluno dedicou boa parte de seu texto a enfatizar o quanto ele 

gostava de aprender LEs e o que conseguia fazer utilizando esse conhecimento. 

Salientamos que no escopo dos Sistemas de Avaliatividade, a subdivisão ligada 

a sentimentos de conquista em relação a atividades e papeis sociais é 

justamente a satisfação. Por isso, nas ocasiões em que ocorreu, o subsistema 

Afeto apareceu na forma de avaliações do tipo satisfação. 

Com relação ao Julgamento, apesar do significativo total de 31 aparições 

nesta seção, seu percentual foi menor do que nas categorias Estereótipos e 

Culturismo, em que as avaliações cabíveis neste subsistema somaram 57,14% 

e 48,48%, respectivamente. O detalhamento dos números do referido 

subsistema na categoria Inglês no Brasil nos mostra que as avaliações aqui se 

concentraram nos tipos estima social e em suas subdivisões: normalidade, com 

19 ocorrências; e capacidade, com 12 ocorrências. Dentro de ambas as 

subdivisões, destacaremos as avaliações positivas. 

A normalidade foi atribuída pelos alunos ao fato de frequentemente 

encontrarem vocábulos em inglês estampando produtos, principalmente peças 

de roupas, e nomeando estabelecimentos comerciais. A esse fenômeno, os 

alunos destinaram dez avaliações positivas que quase sempre denotaram as 

recorrentes tentativas daqueles que almejam demonstrar sofisticação através do 

uso de termos em outras línguas. Nesse aspecto, as percepções dos alunos se 

encontram com Holliday et al (2004) que asseveram que a exibição de um 
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discernimento cosmopolita tem como intuito reforçar uma posição social mais 

alta e validar o pertencimento a uma classe de pessoas que têm acesso facilitado 

a itens do supermercado cultural. Sobre isso, os autores afirmam que  

[...] as escolhas que cada um de nós faz a respeito da identidade 
cultural são feitas não para nós mesmos, mas para o desempenho para 
e na negociação com os outros: escolhemos dentro do supermercado 
cultural com um olhar para o nosso mundo social. A identidade cultural 
de uma pessoa é realizada na medida em que se deve convencer os 
outros quanto à sua validade: é preciso ter o conhecimento e a graça 

social para convencer os outros de que não se trata de um impostor110 
(HOLLIDAY et al, 2004, p. 72, tradução nossa).  

 

 Diante  disso, acreditamos que as palavras de Holliday et al (2004) não 

só corroboram o uso de avaliações do tipo Julgamento positivo (estima social: 

normalidade) nos textos dos alunos como também aclaram as aplicações do 

subsistema de Apreciação,  as quais serão exibidas mais adiante.  

 No que concerne à subdivisão capacidade, temos que as avaliações 

positivas representam o dobro (oito ocorrências) do número de avaliações 

negativas. Quando lançaram mão de Julgamentos positivos (estima social: 

capacidade), os alunos sempre destacaram os benefícios que o aprendizado de 

uma LE – especificamente, inglês - poderia lhes trazer, entre os quais estavam, 

sobretudo, a desenvoltura em viagens internacionais e a facilidade de 

comunicação com estrangeiros. Nessa medida, conforme dissemos noutro 

momento destas análises, consideramos que os alunos conseguiram vislumbrar 

a razão pela qual o ensino de línguas estrangeiras está inserido na grade 

curricular do Ensino Médio, qual seja, concorrer para um projeto de inclusão que  

mais do que reforçar apenas os valores sociais do momento, valores 
que são, reconhecidamente, interpelados pelo movimento econômico-
cultural da globalização, entendemos que o objetivo de um projeto de 
inclusão seria criar possibilidades de o cidadão dialogar com outras 
culturas sem que haja a necessidade de abrir mão de seus valores 
(BRASIL, 2006, p. 96). 

 

                                                             
110 “[...] the choices each of us makes as to cultural identity are made not for ourselves but for 

performance for and in negotiation with others: we choose ourselves within the cultural 
supermarket with an eye to our social world. One’s cultural identity is performed in that one must 
convince others as to its validity: one must have the knowledge and social grace to convince 
others that one is not an impostor. (HOLLIDAY et al, 2004, p. 72).  
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 Todavia, não podemos ignorar que alunos que estão prestes a concluir o 

Ensino Médio (EM) certamente já estão planejando sua futura carreira. A 

propósito, o EM como etapa final da Educação Básica, tem como finalidade 

preparar os alunos para o exercício de quaisquer profissões, finalidade essa que 

se torna muito mais relevante no contexto desta pesquisa, uma Escola Técnica 

de Nível Médio. Por isso, algumas mensagens nesta categoria, aqui 

representadas pelo texto de AB25, citam o domínio do inglês como uma das 

qualidades que propiciam a ocupação de melhores postos de trabalho. 

 De acordo com Piller (2011), a quantidade de empregos que envolvem 

exercícios comunicativos e culturais cresceu dramaticamente nos últimos anos. 

Por conta disso, a autora afirma que  

proficiência multilíngue, facilidade comunicativa e autenticidade 
cultural se tornaram aspectos chave nas atividades profissionais de 
alguns indivíduos e seu acesso a recursos econômicos têm sido 

desempenhados no terreno da comunicação intercultural111 (PILLER, 
2011, p. 87, tradução nossa). 

  

 Após a discussão dos dados que remetem às divisões do subsistema de 

Julgamento, chegamos finalmente ao debate dos achados no subsistema de 

Apreciação, o qual teve aumento expressivo quando comparado às categorias 

anteriores. 

 Nas categorias Estereótipos e Culturismo, o computo total de Apreciações 

foi bastante modesto, somando, respectivamente, 10,71% e 16,66%. Entretanto, 

conforme disposto na tabela acima, na categoria Inglês no Brasil, os números 

desse tipo de avaliação dispararam para a monta de 49,99%, sendo ele o que 

mais pontuou. O aumento deste número absoluto de avaliações não é 

exatamente uma surpresa, afinal os alunos internacionais perguntaram sobre as 

noções atreladas a situações de uso da língua inglesa no Brasil ou, dito de outra 

forma, eles indagaram sobre os valores atribuídos pelos brasileiros àquela língua 

estrangeira. Portanto, encontrou-se aí o cenário perfeito para que as avaliações 

                                                             
111 “Multilingual proficiency, communicative facility and cultural authenticity have become key 
aspects of some individuals´ business activities and their access to economic resources has come 
to be played out on the terrain of intercultural business communication” (PILLER, 2011, P. 87). 
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compatíveis com o referido subsistema prosperassem, afinal, como definem 

Martin e White (2005, p. 36, tradução nossa) “Apreciação reúne recursos para 

construir o valor das coisas, incluindo fenômenos naturais e semiose (como 

produto ou processo)112”. 

 Esse montante de avaliações Apreciação foi partilhado entre duas 

subdivisões apenas: valoração (17 ocorrências) e reação: qualidade (17 

ocorrências).  No que se refere à valoração, tivemos 13 avaliações positivas que, 

ao tratarem do valor atribuído à língua inglesa, sempre estiveram ligadas a 

adjetivos como “importante”, “essencial”, “fascinante” e “relevante”. Essa 

também foi a tendência das avaliações do tipo reação, cujos recursos estão 

relacionados a ideias como “moderno”, “descolado”, “chic” e “confiável”. Cabe 

frisar que, no âmbito do tipo reação, foram observadas apenas avaliações 

positivas.  

É bem verdade que este tipo de valoração não está restrito somente a 

uma língua. Podemos pontuar associações feitas a outros idiomas, tais como o 

a elegância e o romantismo do francês, ou a sensualidade do espanhol, mas no 

caso do inglês, essa questão ganhou proporções sem precedentes e, de fato, 

essa língua abarca todas as associações apontadas pelos alunos. Esse 

fenômeno é repercutido por Piller (2011, p. 101, tradução nossa) que afirma que  

[...] o uso do inglês nos países não-falantes de inglês conota um 
estereótipo social de modernidade, elitismo global e do livre mercado. 
Como resultado, o status do inglês como língua hipercentral da 
globalização, este estereótipo social é muito mais diverso e difícil de 

resumir [...]113. 

  

 Todavia, o amplo e quase irrestrito uso do idioma em situações de compra 

e venda de produtos ou serviços em países não-falantes de inglês, não raro, 

resultam na propagação de uma não-língua global (PILLER, 2011). Exemplo 

                                                             
112 “Appreciation looks at resources for construing the value of things, including natural 

phenomena and semiosis (as either product or process)” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 36). 
 
113 “[…] the use of English in the non-English-speaking countries connotes a social stereotype of 
modernity, global elitism and the free market. As befits the social status of English as the 
hypercentral language of globalization, this social stereotype is much more diverse and difficult 
to sum up […]” (PILLER, 2011, p. 101).  
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disso foi dado AB29 ao citar a aplicação equivocada do “´s” em letreiros de 

pequenos restaurantes. Numa clara referência à lanchonete McDonald´s, esses 

estabelecimentos locais parecem querer trazer para si um pouco da aceitação 

da famosa franquia norte-americana, porém, o que acabam atraindo é, na 

verdade, o estranhamento daqueles que têm algum conhecimento da língua 

inglesa. A propósito, foram exatamente essas situações peculiares que 

despertaram nos alunos as avaliações do tipo Avaliação negativa (valoração). 

Nas quatro ocorrências verificadas, as avaliações negativas foram 

caracterizadas por frases como “sem sentido”, “esquisito” ou “risível”. 

 O que pudemos ver na discussão dos e-mails trocados pelos alunos 

brasileiros e alunos internacionais foi que essa interação, além de treinar as 

habilidades comunicativas, também promoveu o seu desenvolvimento enquanto 

indivíduos. Como já fora dito anteriormente nesta seção, a comunicação 

intercultural é, antes de tudo, um ato de mediação entre identidades culturais e 

sociais e os alunos assim o fizeram, olhando para sua própria cultura, o modo 

de vida de seu próprio povo, e estabelecendo relações com um mundo que eles 

ainda não tiveram oportunidade de conhecer, mas que se esforçam para 

compreender.  

 Nesse percurso, além de uma consciência cultural crítica suficiente 

para identificar valores explícitos e implícitos inerentes ao uso do inglês no Brasil, 

consideramos que os alunos brasileiros demonstraram uma conjunção de 

conhecimentos e habilidades para observar, interpretar, avaliar e analisar 

informação cultural específica e o impacto das interferências do outro em seu 

entorno social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivos promover uma experiência 

intercultural via telecolaboração assíncrona no ambiente escolar, elaborar e 

implementar um protocolo de atividades preparatórias para a telecolaboração 

assíncrona e identificar aspectos que denotem o desenvolvimento da 

Competência Comunicativa Intercultural nas produções dos alunos brasileiros 

participantes. Para isso, empreendemos um estudo qualitativo de cunho 

interpretativista cuja coleta de dados se deu através de questionários aplicados 

com os alunos brasileiros e de e-mails que estes alunos mandaram a colegas 

internacionais. Ao todo, participaram deste estudo 30 estudantes brasileiros de 

uma turma do Ensino Médio Integrado do IFRN Campus Natal Zona Norte que 

se corresponderam por seis semanas com cerca 110 discentes internacionais 

matriculados na disciplina Global English for Communication, da Universidade 

da Califórnia – Davis.  

 O planejamento para uma colaboração desta natureza e que envolve 

tantos participantes se configura como uma fase de extrema importância para o 

bom andamento do trabalho. Nesse cenário, consideramos que a sequência de 

atividades exposta na tese cumpriu bem sua função de preparar os alunos para 

o contato com seus colegas estrangeiros. Daquela tabela, destacamos 

especialmente as atividades de simulação das mensagens, em que os ABs 

escreveram para seus colegas de classe e para o Professor Pesquisador, e as 

atividades voltadas para a reflexão e correção conjunta dos textos, nas quais os 

alunos foram bastante ativos clarificando suas dúvidas e fazendo contribuições. 

Embora estejamos satisfeitos com este protocolo, ponderamos que os 

procedimentos descritos aqui não têm caráter prescritivo, afinal, o planejamento 

de uma telecolaboração pode assumir vários formatos a depender dos objetivos 

que se pretende atingir e de variáveis como tempo disponível para as interações. 

Por isso mesmo, analisando criticamente nossos encaminhamentos, 

acreditamos que na fase de preparação para uma próxima colaboração, os 

alunos poderiam escrever não para seus colegas de turma, mas sim, para alunos 

de outras turmas em seu campus de lotação ou até mesmo para alunos de outros 

campi do IFRN. Essa prática proveria uma situação de interação mais autêntica, 
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e os ajudaria a lidar ainda melhor com as situações inesperadas de uma 

comunicação real.  

Quanto ao tempo dedicado a essa sequência de atividades, julgamos que 

as dez semanas entre outubro e dezembro de 2014 foram suficientes para uma 

preparação consistente, em que pese o fato de que várias das ações tiveram 

que ser revisadas quando da efetivação da parceria com a Colaboradora da UC 

Davis, em março do ano seguinte. Cabe ainda ressaltar que, uma vez assumido 

o compromisso com esta telecolaboração, a equipe da Universidade da 

Califórnia sempre demonstrou disponibilidade e abertura para discutir 

adequações no projeto e oferecer sugestões para resolver gargalos no 

planejamento.  

Não podemos perder de vista que antes dos alunos, nós, professores 

responsáveis por esta parceria, estávamos tendo a nossa experiência 

intercultural e colocando em prática justamente o tipo de atitude de abertura e 

curiosidade requisitado neste tipo de situação. Essa constatação valida as 

proposições de Müller-Hartmann (2000) e O´Dowd (2003) que defendem que é 

a sintonia na organização que garante que a telecolaboração supere a 

superficialidade da mera troca de informações per se. Por isso, consideramos 

que usar em sala de aula os e-mails trocados pelos docentes foi mais um ponto 

alto na elaboração e implementação do protocolo de atividades preparatórias 

para a telecolaboração. Assim, mesmo avaliando que podemos melhorar em 

alguns aspectos, consideramos que o primeiro objetivo específico deste trabalho 

foi plenamente alcançado. 

Ao longo do tempo em que o intercâmbio de mensagens aconteceu, os 

alunos de ambas as instituições foram instigados a refletir sobre questões que 

envolviam variações linguísticas, discriminação, mercado de trabalho, entre 

outros. Deve-se realçar também que sempre que era oportuno, os alunos 

brasileiros enfatizaram sua satisfação em poder fazer parte de um grupo 

intercultural de debates. Mais que isso: os ABs em vários momentos ressaltaram 

a importância de abordar assuntos complexos, de ter sua voz ouvida. Sendo a 

internet o canal dessas discussões, faz todo sentido afirmar que o acesso às 
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tecnologias de informação e comunicação está relacionado aos direitos básicos 

à liberdade de expressão, opinião e à cidadania. 

Não foi somente quanto ao planejamento que os docentes responsáveis 

pela cooperação se afinaram. Nossas impressões sobre esta telecolaboração 

são compartilhadas pela equipe de professoras da UC Davis. Numa sessão de 

trocas de mensagens para encerramento da parceria, a Colaboradora e suas 

Assistentes deixam claro que o saldo do projeto foi positivo e apontam 

possibilidades para trabalhos futuros, tanto no âmbito da academia quanto da 

prática telecolaborativa114. Vejamos isso nos transcritos abaixo: 

 

 

 

A1 

Hi Bruno,  
 
I'm glad all of your students enjoyed the project! I can tell from reading their 
emails that a lot of mine for sure did as well. Despite all the snags, I think it 
was ultimately really practical for our students to experience actual 
intercultural communication (which...has snags), especially since a few of 
them plan to work in areas where this would be common (international 
business, diplomacy, etc.).  
 
Thank you for all your hard work and patience coordinating the project on 
your end. 
 

                                                             
114 Entre março e abril de 2016, a Colaboradora entrou em contato com este Professor 

Pesquisador a fim de reeditar a parceria com outra turma de alunos da disciplina de Global 
English for Communication. Dessa vez, decidimos juntos testar um novo conjunto de 
procedimentos, que previa quatro semanas alternadas de trocas de mensagens, em vez de seis 
semanas seguidas. Julgamos que assim, os alunos poderiam ter mais tempo para pesquisar 
sobre os assuntos que estivessem em debate e se preparar melhor antes da próxima troca. Além 
disso, a fase de preparação também foi diferente. Se na colaboração em estudo nessa tese, as 
orientações aos alunos foram feitas no formato pre-service, isto é, meses antes de a cadeia de 
e-mails efetivamente começar, na parceria de 2016, optamos por testar uma preparação in-
service, ou seja, concomitante às trocas já que os alunos teriam mais tempo entre uma 
mensagem e outra. Os resultados mostraram que o desempenho dos alunos foi muito bom e que 
ambos os formatos de telecolaboração podem trazer bons frutos. Isto confirma a tese de que 
uma colaboração via internet apresenta uma série de arranjos possíveis, aos quais O´Dowd 
(2011) chama de constelações de atividades.  
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A2 

Hi Bruno,  
 
Iʻm very happy that we all were able to participate in this exchange. It has been 
a great way for everyone to look beyond our everyday interactions in Davis 
and think about others. I am looking forward to reading more about our 
studentsʻ observations. A few students remarked that they are now Facebook 
friends and so itʻs great to see how connections are being fostered outside the 
realm of this classroom project. 
 
I am finishing my studies at Davis next week, and it is possible I may return to 
the Bay Area, so if you visit Berkeley please let me know. If possible, it would 
be fun to meet in person. 
 
Best wishes and good luck with your studies! 
ate mas! 
 

Excerto: Avaliação da experiência intercultural  

 Ao final das seis semanas em que a cadeia de discussão aconteceu, 

foram acumulados 142 e-mails escritos pelos alunos brasileiros, os quais 

compunham o nosso megacorpus (CUNHA, 2012). Se, por um lado trabalhar 

com esse volume de dados nos parecia necessário para dar validade à 

perseguição dos objetivos, por outro a quantidade de mensagens que tínhamos 

nos impunha o dever de agrupá-las de forma coerente e, depois, analisá-las de 

maneira consistente. De todo esse montante, sobressaíram três categorias de 

análise que emergiram a partir de uma leitura panorâmica dos dados e 

congregavam 65 mensagens.  

Resolvida a categorização, restava-nos refletir sobre como examinar o 

corpus restrito às categorias Estereótipos, Culturismo e Inglês no Brasil. Nesse 

percurso, o trabalho de Belz (2003) foi fundamental. Em sua investigação, a 

autora se utilizou do sistema de Atitude, integrante dos Sistemas de 

Avaliatividade - SAs (MARTIN; WHITE, 2005), para examinar material de uma 

telecolaboração assíncrona, o que se assemelhava em muito ao nosso estudo. 

Curiosamente, o número de trabalhos que usam análise linguística em 

interações assíncronas não acompanha a quantidade de estudos que se voltam 

à discussão das experiências interculturais mediadas pela internet. No Brasil, por 

exemplo, à época da pesquisa, não encontramos nenhum trabalho com essas 

delimitações, o que demonstra que ainda pode haver muito a ser dito sobre o 

assunto. Por essa razão, ter submetido o material da telecolaboração a análise 

linguística confere a esta pesquisa um inequívoco caráter inédito e inovador. 
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Foi justamente essa escassez de referências que nos imprimiu um desafio 

a mais no trabalho com os SAs. Os próprios Martin e White (2005), ainda tratam 

as definições desses sistemas como uma teoria, e incorporam as contribuições 

de outros pesquisadores que optaram por lançar mão desse arcabouço em suas 

pesquisas. A teoria dos Sistemas de Avaliatividade é, de fato, um construto 

inacabado e isso, por várias vezes, nos colocou diante de encruzilhadas. 

Exemplo disso é a frase a seguir, retirada de um e-mail de AB26 que foi 

apresentado no capítulo das análises:  

“It´s a pleasure to talk to you” 

 Está muito claro que a frase é a expressão do prazer que AB26 tem em 

participar da discussão com os alunos estrangeiros. Porém, com vistas à 

classificação da frase num dos subsistemas de Avaliatividade, alguém poderia 

dizer que se trata de um Afeto, afinal, AB26 é um dos interactantes e o 

sentimento de prazer do qual ele trata não é de outra pessoa, senão dele próprio. 

Por outro lado, pode-se também argumentar que a realização dos subsistemas 

de Avaliatividade pressupõe clareza de enquadramentos gramaticais. Desse 

modo, a frase em questão não comportaria uma avaliação do tipo Afeto pois não 

há nela o pronome sujeito “I” a expressar, em primeira pessoa, a satisfação com 

a comunicação. Assim, sendo, o encaixe correto da frase seria no subsistema 

de Apreciação.  

Felizmente, Martin e White (2005) reconhecem as áreas fronteiriças entre 

os subsistemas e apresentam formas como outros pesquisadores resolveram a 

questão. Eles afirmam que a fonte e o alvo da avaliação são critérios decisivos 

para a classificação de uma avaliação num subsistema, e acrescentam que a 

fonte do Afeto “são participantes conscientes, incluindo pessoas, coletivos e 

instituições humanas115” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 59, tradução nossa). Com 

base nisso, em situações como a da frase recém-apresentada, decidimos pelo 

uso do subsistema de Apreciação.  

Até o momento, demos mais destaque aos e-mails, até porque foi em 

torno deles que se construiu a telecolaboração. Porém, agora, é preciso que 

                                                             
115 “[...] conscious participants, including persons, human collectives and institutions” (MARTIN; 
WHITE, 2005, p. 59). 
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voltemos aos dados gerados a partir dos questionários e os relacionemos com 

os achados nos e-mails para tecermos considerações acerca do quanto foi 

possível avançar em direção ao segundo objetivo específico desta pesquisa. 

 Primeiramente, é válido reforçar que a aplicação do questionário foi de 

grande valia para os encaminhamentos desse trabalho. Exemplo disso é que 

nossa busca pela parceria para a telecolaboração de fato teve em conta a 

intenção de aproveitar as respostas da turma às perguntas um da ferramenta, 

em que eles diziam saber mais sobre aspectos da cultura dos EUA. Também é 

pertinente destacar que embora não tenham prosperado como categorias de 

análise, vários dos assuntos sobre os quais os ABs ansiavam discutir com os 

colegas internacionais foram abordados nas trocas de mensagens. Imaginamos, 

com isso, que as sugestões dos alunos foram respeitadas. 

 Como dissemos em capítulos anteriores, a emergência das categorias de 

análise se deu de forma indutiva, com base na percepção da recorrência de 

determinados assuntos nos e-mails.  A escolha de trabalhar com as categorias 

que concentraram mais mensagens nos impôs a limitação de não poder ver, por 

exemplo, a desconstrução dos estereótipos sobre os norte-americanos, intenção 

que havia sido percebida nos questionários. Entendemos, porém, que os alunos 

deram inúmeras demonstrações de que possuem o que é necessário para lidar 

com a questão, inclusive porque mostraram ser capazes de fazer o caminho 

sugerido por Adler (2003) para a modificação de um estereótipo. Dessa forma, 

deixamos a pesquisas futuras a opção de recortar os dados com critérios 

exclusivamente qualitativos, para que se possa, então, analisar aspectos como 

os que ficaram de fora desta investigação. 

Nas mensagens contidas nas categorias analisadas, é indispensável 

observar que mais do que analisar a sua realidade perante à de seus 

interlocutores, os alunos internacionais, os ABs se ativeram a examinar e 

explicar eventos próprios do seu ambiente. Nesses termos, temos que indivíduos 

com diferentes culturas – os alunos brasileiros e os internacionais - se encontram 

e refletem sobre as manifestações de grupos sociais dentro de uma mesma 

sociedade – como no caso das divergências entre nordestinos e sudestinos, por 

exemplo. Esse arranjo não só está consagrado na definição de experiência 
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intercultural de Byram (2008) como está amparado nos textos documentais dos 

PCNEMs (BRASIL, 2000) e das OCNEMs (BRASIL, 2006).  

 Com relação ao saldo dessa experiência intercultural, especificamente no 

que concerne ao desenvolvimento da Competência Comunica Intercultural 

(CCI), temos que os resultados são satisfatórios quando comparamos as 

respostas do questionário às mensagens escritas pelos ABs. Pensemos no 

componente atitude. Nos questionários, os alunos demonstravam disposição 

para questionar estereótipos estabelecidos sobre outras culturas. Nos e-mails, a 

presença desse componente foi reiterada diversas vezes, como na ocasião em 

que AB1 propõe o engajamento no diálogo com o outro em condições de 

igualdade, ou ainda na situação em que AB26 desconstrói um estereótipo sobre 

os pernambucanos a partir do contato direto com eles.  

Quanto ao componente conhecimento, percebemos uma melhora 

importante. Na ocasião em que esse componente foi abordado na análise dos 

questionários, a conclusão era de que o conhecimento que os alunos 

apresentavam atendia apenas parcialmente à descrição da CCI, visto que eles 

careciam de aprofundamento nas discussões sobre os estereótipos. Nos e-

mails, por sua vez, os ABs demonstraram dominar informações acerca da 

memória nacional para explicar eventos em sua sociedade; dos tipos de causa 

e processo de maus entendidos entre interlocutores de origens culturais 

distintas; das definições dos espaços geográficos em seu país, etc. Todas essas 

nuances do componente conhecimento ficaram patentes, por exemplo, nas 

análises que os alunos fizeram das razões para a discriminação sofrida pelo 

Nordeste. A propósito, na discussão sobre esse assunto assim como quando 

pensavam os valores atribuídos ao uso da língua inglesa no Brasil, esteve em 

exibição o componente consciência cultural crítica.  

De todos, o único componente da CCI que não tinha um parâmetro 

anterior ao e-mail era a habilidade. O motivo disso é que o questionário foi 

construído com foco noutros componentes, deixando a habilidade para algumas 

atividades simuladas no momento da preparação para a colaboração e, 

principalmente, para a ocasião do contato com os alunos internacionais. No 

contato com os estudantes da UCDavis, quando foi fomentado o debate sobre 
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situações complexas, os ABs mostraram desenvoltura para identificar 

perspectivas etnocêntricas em comentários discriminatórios sobre o Nordeste; 

eliciar significados e conotações atrelados à língua inglesa e aos falantes de 

inglês como língua estrangeira no Brasil e; usar uma combinação de 

conhecimentos e atitudes a fim de se fazerem entender pelos alunos 

internacionais.  

Assim, com base no exposto, ficaram evidenciados nos e-mails e nos 

questionários os indicadores do desenvolvimento da CCl nos alunos brasileiros. 

Ademais, segundo os termos definidos por Byram (2008), podemos dizer com 

segurança que os alunos brasileiros se tornaram interculturais como resultado 

de reflexões provocadas por uma experiência intercultural.  

Confiamos, pois, que a busca por um modelo teórico que se harmonizasse 

com os dados gerados nessa pesquisa, a leitura atenta dos materiais de 

referência que encontramos e a adoção de critérios para enquadramento das 

análises nos permitem dizer que o segundo objetivo traçado para este trabalho 

foi atingido a contento.  

Sendo assim, ao fim e ao cabo, concluímos que, por ter arrematado com 

sucesso tudo o que se propunha a fazer em termos de objetivos específicos, este 

trabalho também atingiu sua meta geral de promoção de uma experiência 

intercultural via telecolaboração. Para além dos objetivos alcançados, o que 

denuncia atenção à validade interna do estudo, acreditamos que a pesquisa que 

ora se encerra deixa várias contribuições. A principal delas, ao nosso ver, é o 

fato desta investigação ter mostrado que é possível desenvolver um trabalho 

desse porte com alunos da rede pública, numa escola da rede federal de ensino. 

O proveito que eles tiraram da experiência via telecolaboração está intimamente 

relacionado à oportunidade de ter à sua disposição uma infraestrutura adequada.  

Por ter sido o primeiro contato intercultural da maioria desses alunos, 

estamos cientes de que eles estiveram diante de uma experiência que lhes abriu 

os horizontes, e da qual vão lembrar por muito tempo, e essa foi só uma em meio 

a um sem número de oportunidades que uma instituição dedicada ao ensino 

público, gratuito e de qualidade poderia oferecer.  
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Consideramos ainda que ao juntarmos a internet ao ensino de línguas, 

estivemos plenamente de acordo com a visão de inclusão preconizada pelos 

documentos oficiais de ensino no Brasil, inclusão essa que tem em conta a 

reflexão sobre as diversidades socioculturais e linguísticas. Por isso, cabe 

reforçar que os alunos que iniciaram essa empreitada certamente não foram os 

mesmos que terminaram. 

Aos trabalhos futuros, apresentamos um arcabouço teórico vasto, 

condizente com o vigor interdisciplinar da Linguística Aplicada. Nesse quesito, 

julgamos que o valor desta pesquisa está não só nas referências elencadas, mas 

também na testagem do modelo analítico de Belz (2003), que usou os Sistemas 

de Avaliatividade nos dados de uma telecolaboração. Nessa tese, ficam também 

expostos os percalços que uma pesquisa desse porte pode apresentar. Mesmo 

assim, esperamos, de alguma maneira, fomentar em outros professores e 

pesquisadores o interesse de desenvolver e analisar projetos telecolaborativos.   
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ANEXOS 

 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO  

 

Caro estudante, 

 

Gostaria de contar com sua ajuda respondendo algumas perguntas sobre o conhecimento que 

você possui sobre a cultura de países nativos de língua inglesa e o interesse que você tem em 

saber mais sobre elas. 

Este questionário é parte de uma pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-graduação em 

Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conduzida pelo 

pesquisador Bruno F. de Lima e orientada pela Profª Drª Ana Graça Canan. 

Este questionário não é uma avaliação, portanto, não há respostas certas ou erradas. Estamos 

interessados apenas em suas opiniões. Peço que suas respostas sejam as mais sinceras 

possíveis para que possamos garantir o sucesso desta investigação. Garanto que o conteúdo 

deste questionário é absolutamente confidencial e sua identidade será preservada. 

Muito obrigado! 

Bruno F. de Lima 

 

1. Sobre qual(is) país(es) nativo(s) de língua inglesa você conhece mais 

informações? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Qual(is) sua(s) principal(is) fontes de informação sobre este(s) país(es) (ex.: 

filmes, músicas, séries de TV, internet, etc)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. O que você sabe sobre o estilo de vida das pessoas deste(s) país(es) (vida 

cotidiana, escolar, familiar, hábitos alimentares, etc)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4. Você tem interesse em saber mais sobre o estilo de vida das pessoas deste(s) 

país(es)? Por que? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Qual(is) aspectos da vida cotidiana das pessoas deste(s) país(es) você gostaria de 

conhecer melhor?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO II – E-MAILS DA CATEGORIA ESTEREÓTIPOS 

  

 

 

 

 

AB1 

 

Hello everyone! 
 
I never related to someone from a very different background from mine. It is 
the first time I have international relations so I can not remember having gone 
through a situation of misunderstanding regarding the other's culture. 
Anyways, I think to overcome the false stereotypes is necessary to propose to 
know the other's culture and exchange experiences, not only cultural ones but 
language (words exchanging information that only exist there to make it easier 
to communicate for example), so that it can have a better result in terms of 
language barriers. 
I see this interaction we have as an excellent social media, a fusion of cultures, 
for we can learn more about cultural habits that can help us break prejudices 
and cover our knowledge of the world. I think we just need to take care that 
there is no overvaluation of the culture that you learn so you do not miss your 
"native culture". 
 
Have a good day! 

 

 

 

AB23 

Good evening everyone! 

I believe in the idea that avoiding stereotypes we can learn more about a 
country in order to not limit its features.  

Sometimes, I am conduced to make the mistake of assume someone is a 
certain way based on their country’s personality score. In fact, I don’t like doing 
it, but everyday we receive news from the whole world and most of these news 
show us a certain kind of “standard”. Anyways, I am always trying to not 
generalize. And in a certain way, I think that the personality has some influence 
of the country.  
In my opinion, It would be very hard to keep diplomatic relationship with some 
countries marked by the prejudice and the stereotypes.  

 

 

 

AB26 

Hello, 
 
It's a pleasure to talk to you and first of all, I would like to say I'm really enjoying 
maintain this cultural interchange through our e-mails. We know there are 
different types of stereotypes in several areas. In a general manner I do not 
see this practice favorably because they can not translate things as they really 
are, proof of all this are the examples that follow. 
There were two funny cases with me. Here in Brazil, the soteropolitanos 
(people born in the city of Salvador / BA) are known to be a very kind and 
welcoming people, but once I traveled to present a paper there and what I 
noticed was something totally different because they were rather abusive and 
even arrogant. Already Recife (people born in the city of Recife / PE) are 
known to be a bit rougher; on a trip to Recife, I lived with them for a week and 
found this rather gentle and receptive people. Moral of the story: never judge 
people without first knowing them. 
 
Have a wonderful week and I'm waiting for new e-mails. 
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AB7 

I am very happy to talk with you again. It is always very interesting to know 
what you are studying.  

AI, the generalization that I notice about the Brazilian is that anyone who does 
not belong to the country often think that the Brazilians always like carnival, 
football and beaches. I, for example, do not like any of those things and by no 
means cease to be Brazilian and love my country. I think it’s a matter of 
knowing the culture of the inhabitants of the country and realize that they can 
be very different from each other. 

Até depois. Abraços (A Brazilian way of saying goodbye). 

PS: I´m sending attached some beautiful photos of the city where I live. I hope 
you enjoy. 

 

 

AB19 

 

Hi again friend 
 
I am happy to participate in these discussions, 
in response to you, when thinking about an American, the stereotypes that 
come to mind would be that you are people who have a rush and hectic life 
and so end up having as habit of eat in fast food. I wonder if what people think 
of you is true or is totally wrong. About how I think people see the Brazilians 
and I believe that we are known for our beautiful beaches, the carnival, samba, 
and the natural beauties that are here and especially by the soccer. 
 
See you 
 

 

 

AB21 

Hi 
 
This week at school starting from an email from some of you, we opened a 
discussion on stereotypes. For me stereotypes are mostly negative, since they 
end up becoming labels. For example, the most common stereotype about 
Brazilians is that everyone likes soccer, I have already given indications that I 
liked in another email, but I have many friends who do not like.  
 
Tchau, Até mais, 
 

 

AB22 

Hello fellow! 
 
In my opinion, there isn’t any kind of National Stereotype that could benefit a 
nation. In order to put a country or a group in a box that we can read the 
characteristics every time we want, every generalization is a big mistake But 
I’m open to listen to different opinions. 
 

 

 

 

AB18 

Hello everyone, 
  
I'm sorry for answer the message very late. Talking about the “stereotypes” 
and to answering your question, I can see many types of stereotypes affecting 
me. I’m from northeast and some people of the others parts of Brazil created 
the stereotype that all northeast people have troubles with the lack of water, 
and than we all are poor, or less favored, what is not true. And there are the 
stereotypes that of all brazilians like playing soccer and dancing samba, what 
is not true (I don’t like soccer and I don’t know samba dance. Actually, the 
Forró (a musical rhythm) is more popular in my state), but most people like to 
cheer for one soccer team, the most popular sport here. But none of these 
stereotypes affecting me in a negative or funny way, I know they exist, but I 
never suffered any unusual situation because of their existence. I think the 
best way to avoid stereotypes is to pay attention to what people have to say 
about themselves. 
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AB25 

Hello everyone 
 
What I believe I can answer your questions is that I have felt pressed to identify 
with traits related to my country's culture. Are stereotypes like that all Brazilians 
like samba, soccer and beach... usually exposed by the media both inside and 
outside Brazil. It bothers me that I did not fit in them, and to know that is what 
they will expect from me on many occasions.  
 

 

 

AB29 

It is common to think that all this is only the Brazilian samba and football we 
have to stand out in. The Brazilian has much more to show. A huge diversity 
of opinions and cultures which differs from state to state. That make Brazil a 
wonderful country. It is not good that foreigners be surprised to hear of a 
Brazilian not like football or do not like samba. We do have, superstars in 
football, but volleyball, for example, brings us much or more pride and is not 
as recognized. We have several other areas worthy of respect to be shown. It 
is unfair that a country so large and with such a rich and diverse culture is 
boiled down to two words. Brazil deserves much more than that. 
 
I await the next contact 

 

 

 

AB5 

Hi guys! 

 

I loved this discussion! The teacher talked about stereotypes the other day and 

of course they really exist, there is always, regardless of where we live. Here 

in Brazil, we have 27 states and one federal district, however, we can see the 

cultural varieties from state to state. We have to learn to deal with stereotypes. 

I think they exist because people search for similar meanings until you find 

something that I can associate with and understand. In any case I do not 

understand this kind of generalization. If people try to learn more about other 

cultures, they will be able to break fast associations. 

I hope I have able to answer tour question.  

See you 

Bye  

 

 

AB17 

Hey you! 

I think the most common stereotypes about Brazil is that we like to party and 

to play football. These activities are not bad at all, and many people in the 

country really practice it. For me, what is bad is this kind of label. It seems 

tha if you don´t like samba, you´re not Brazilian. If people stoped to search 

about my country, they would discover that samba is ok, but there is frevo, 

forró, axé… Brazil  is more than this. 

 

AB13 

Well, if you watch tha film Rio, you can see the combination of all stereotypes 

about Brazil: samba, carnival, people dancing, soccer… I don´t think it´s 

good. Brazil has a vast territory and is influenced by many cultures. But I 

have to say that sometimes it is the Brazilian who help the stereotype grow. 

For example, the film Rio was made by a Brazilian, if I not wrong.  

 

 

 

 



 
 

176 
 

ANEXO III – E-MAILS DA CATEGORIA CULTURISMO 

 

 

 

 

AB4 

 

Hello Friends,  
 
In Brazil there is a great breakdown of the southern states and southeast 
toward the northeast, We northeastern we suffer a lot of prejudice regarding 
our accent, our culture, and to say that we have thirst and hunger, in the last 
election we suffer a strong wave of discrimination and prejudice by social 
networks, people from the southern states said that we (northeastern people) 
elected the president because we need more governmental assistance from 
national programs against hunger, for example, I believe that this is the 
prejudice that I always come witnessing in my reality. 

 

 

 

 

 

AB24 
 

Hi AI,  
 
This questions are very amazing! Because allows us to think all the world and 
help us to understand and respect the others cultures. 
In fact, sometimes there is discrimination, unfortunately, here in Brazil it's very 
common, because we have five regions that delimit the states, and the culture 
it's not similar. In these different regions the accent is very distinct. Here in 
Northeast mainly we suffer with other states, but it's normal, nothing so 
serious, but exist. I don't know why, but here are nine states(the region), and 
no one talk with the same accent!  
Because of history of Northeast the others states located in Southeast, for 
example, made assumptions about all of us and laugh of our accent and 
generalizes our economical situation. It's not a friendly situation, but, it's not all 
of the people, just that they are unhappy (to not to say they are very bad and 
rude). 
Until next week! 
 

 

 

AB7 

 

Hello everyone! 
 
This subject linked to prejudice is something very important to be discussed. 
It is not uncommon situations of pure discrimination, is something that is very 
present in everyday life. 
I've never experienced a breakdown situation directly. But the region where I 
live sometimes suffer acts of prejudice. I think this prejudice is due to the 
"ignorance" of the people. This is unfortunate. 
See you! 
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AB11 

 

Hi, all! 

Your colleagues commented on the concept of culturism and I confess that I 
learned a lot. According to the concept that you gave me, yes there is, I believe 
that it exists in several countries or in substantially all countries. Referring to 
Brazil this kind of disguised discrimination we find, for example, in the 
comments of people from different states. I can cite an example for you too. I 
live in northeastern Brazil and because of its environmental and cultural 
conditions people end up saying that certain behavior can only be from the 
"Northeast", when we do something different from another person's knowledge 
(eg some people living in the southeast), people automatically say or they think 
"they can only be from the Northeast." But Brazil does not have a single 
culture? you should be wondering right now. With the knowledge of how was 
the formation of Brazil, since its inception we have influences from various 
countries, each site was populated by different people from different places 
and this influenced the cultural development of the Brazilian states. Also we 
differentiate the states by natural conditions, of course the northeast is warmer 
and often lacks water and the south is relatively cooler and has good 
development conditions. 

 

 

AB21 

 

In the last presidential election in Brazil, entire Northeast voted for one 
candidate and the other states voted in majority to another, because of that, 
the Northeast was the target of much criticism. Because their regions are more 
developed, they think they are superior to the Northeastern and they tried to 
justify the fact of discrimination by political incompatibility, that is not a valid 
argument because Brazil is a democratic country, and everyone has the free 
will to vote for who want. 

 

 

AB6 

In answer to your question at the last e-mail, "Can you think of any examples 
of culture related stereotypes in your or another culture?" Here in Brazil there 
are several types of culturism, I think the more frequent regional divisions is 
related for example, when someone says "sizzling" already have the idea that 
it is the southeast and is "stuck". Regarding the cultures of other places we 
have the example Asians, because many of us imagine that the fact that they 
dwell there they know a lot about mathematics. 
I really liked our exchange of knowledge and hope to have resolved his doubts. 
It was a time of fairly learning and satisfaction! And you? as was his thought 
before and after our exchange of e-mail? 
 
Best Regards! 

 

 

AB14 

 

Hello, friend! 
 
Well, the example I can tell you is that I've been in a not a very pleasant 
situation soon as I got here in Natal in 2006. Because I was born in Maranhão 
and my Portuguese have a different accent, most people here thought it was 
something I was faking  and not my real way of speaking. People said they 
couldn´t understand me, but I felt discriminated. This is because Brazil is a 
country of diverse cultures as well, causing us to have several "languages" in 
the same country. 
 

 

AB19 

 

In response to you, there are people here in Brazil that often act with an act of 
prejudice, but that justify saying that they are only making a culture criticism, 
for example people who live in southern Brazil has a habit of saying that the 
northeastern people are hungry and eat only "CALANGO", because the 
northeast suffers greatly from the drought. I think its absurd, because if the 
Northeast were this bad, people from the South wouldn´t come spende 
their vacation here. 
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AB13 

To answer AI’s question, the northeastern accent is very discriminated, but I 
do not particularly see any reason and think its beautiful. It´s funny because 
many people from the south that mock our lanugage, like Forro which is own 
musical style Northeast and is sung with our accent most of the times. I believe 
this discrimination has a historical background and to be politically correct, 
they prefer to mock our characteristics intead of speaking of prejudice. 
 

 

 

 

AB3 

Hello,  
 
How your questions have the same significant burden I will answer them within 
a context. As Brazil has a vast territory is natural that the diversity of cultures 
is great, and, of course, the historical issues of colonization of our country. 
From this I mean that in each region has a specific accent and the sad part of 
it: there is a prejudice of the population of Central-south of the country against 
the customs and the accent of the people of the Northeast region to which I 
belong. As you suffers sometimes with discrimination because of her accent I 
have also suffered discrimination in my own country because of different 
accent my area when I present my research project in some scientific 
conferences which I participated there when we were off I and my friends were 
going to visit the city, the population realized that we were due to northeastern 
accent and they ended up seeing us differently, that turns out to be an 
extremely annoying situation. 

 

 

AB29 

Get to the point. 
 
Quite agree with Alec when you talk that cultural discrimination against the 
culture and the language is very often that things are so subtle. What a 
different way of speaking will influence the character of a person? Just 
because it is different to be discriminated against? This is abnormal. In my 
opinion, people who discriminate against others for any reason surely has a 
disease. Thank God, I never experienced this, but I've heard several people 
commenting who have gone through this and get to be sad. It's something that 
makes no sense. The world needs to evolve much about it. 
 

 

AB27 

I know that language discrimination is great as well, maybe even overcoming 
racial or ethnic. But it really is very difficult to understand some people by the 
way they speak as they are not the same culture / language than ours. That 
does not make them inferior. With education, respect and patience we can 
understand and maintain conversation with people with different language 
skills. Causing us to experience different things as well as we are doing. 
Nowadays anywhere in the world we can suffer discrimination. At school, at 
work, on the street. This problem cannot be protected. 
 

 

 

AB10 

Hi, guys! It´s very nice to meet you and exchange knowledge. I always learned 
a lot from all this.  
 
To answer your question, I think that discrimination (cultural, racial or 
linguistica) is built by influences, customs and education. If you are in an 
environment that has no discrimination, where everyone is respected and 
accept the way you are then you will never have a discriminatory thinking about 
something or someone. Unfortunately, I see a lot of disguised discrimination 
in Brazil, especially with poor or black people, and many times, they come in 
the form of jokes.  
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AB18 

Hi all, 
 
Of course there is this kind of thing here! The forms of prejudice I usually see 
is social, linguistic and regional, and I would say the northeast region is the 
mais target of it.  
Talking about accent, here in Brazil we have many kinds of accent depends 
on the region of the country. For exemple, one person of the southeast can 
speak words and use expressions that one person of northeast doesn't use. 
So we don’t need going far to see people speaking portuguese of different 
ways and with accents different too. This is why I thing this discrimination is so 
bad! We should try to keep in touch with different people to try to understand 
them better. 
 

 

AB30 

Hello everyone, 
 
That never happened to me, but I've seen happen to someone else, when 
some people made fun on the way someone talked. I think it's discrimination, 
because no reason to judge a person, the accent is natural human. Each has 
its own accent if the other is different is not a problem, it is normal. I can not 
say the reasons why this happens (maybe in History?) but I really think it´s 
nonsense. 
 

 

AB12 

Hello, International friends! 
 
Well, I never had difficulty understanding someone because of the accent. I 
really don´t like that idea anyways. But I've been in a funny situation because 
my aunt said the words with Rio accent and I was not used to that, so I laughed 
a lot. Can this be considered an example of discrimination? From my part, I 
only think it was funny… 
 

 

 

AB15 

Hi, guys! 
 
To answer your question I do not remember ever discriminated against 
someone by the way you talk ever . But here in Brazil there is discrimination 
between languages of the regions , for example , the southern personal accent 
is already the staff of the Northeast is another , this kind of " discrimination " 
has come to pass even through the Internet and It generated a great impact in 
the country. Last year I presented a paper at a conference that had people 
from all over the country and when we were exchanging experiences some of 
the girls found my funny accent and even told me that I was talking about your 
name wrong. I felt very angry for that!  
 
Sincerelly, 
 

 

 

 

AB5 

Hello, everyone! 
 
This topic interests me a lot! As a cultural conflict just occurred to me one, 

which has been discussed for a long time and last year was reason to rebound 

on social networks: the emancipation of the northeast region of Brazil; it took 

place due to the fact that other regions of the country, especially the South, 

stereotype the Northeast region with a poor and ignorant people, although it is 

not true since it is responsible for having the third largest economy in Brazil is 

a major producer and exporter of raw materials (like fruit) and rich in natural 

products have even exported electricity to Southeast during the recent water 

crisis. 

Best regards 
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AB8 

Dear all, 

Yes, I can say that this really exist, but first, I'd better answer the question 

trying to describe some facts(as it is more different from the other). 

Throughout school life I cold see tht other regions of Brazil received influence 

from diferent cultures. I think this is the reason because of its extent of territory, 

there are different accents depending on the region of Brazil. In certain accent, 

it turns out that this accent is a difficulty I have the pronunciation of "t" and "r", 

what makes people identify someone that was born in cities like São Paulo 

and Rio de Janeiro, in the southeast of the country. The same happens for the 

other regions, but sometimes, when people speak different, and southeastern 

citizens see that person is from the north/nostheast, they call “baiano” (people 

who are born in Bahia). For them, it´s like there´s Rio, São Paulo and the rest, 

but they never got at least near these cities to actually know them.  

See you! 

 

 

 

 

AB22 

Hello,  
 
Sometimes, discrimination can happen with people from the same region, for 
example. When I went in Salvador, the taxi driver who took me and my friends 
to Pelourinho was talking about the northeast in a disgusting way, like some 
people of southeast do. Ok, he forgot that he’s northeast. In this same travel, 
when I was buying some gifts for my family I felt a difference in the treatment 
when I said that I was from Rio Grande do Norte, what didn’t happened with a 
couple from São Paulo. I think that was the only time that I passed from this 
kind of situation. 
  
But I have to say that Salvador is a beautiful city and I loved the culture and 
the tourist spots, someday I want to go back.   
I hope I have answered your question. 

See you. 

 

 

AB16 

Dear friends, 
 
Unfortunately, my answer to your question isn’t so positive ,beacause “racism 
in disguise” exists and I don’t think that it will be eliminated. In my mind, the 
problem could be reduced if people tried to get to know the differences and 
understand them, but in the society that we live people are stimulated to be 
better than others and when they can’t get it for their works they’ll “do” it with 
their races or anything that they are or have.   
 
Best! 

 

 

AB28 

Hi everyone!  
 
Well, it sure exists, but it is not fair to judge a person just by using another kind 
of language, since the world is increasingly globalized and contact with other 
ways of speaking is inevitable, I think when you are able to live with that it 
enriches you as a person. Here in Brazil the country is very large and rich in 
culture, hence the language spoken in the North does not have the same 
accent of the South, and even if it is the same language there is prejudice. 
 
Thank you. 
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AB2 

Hey, guys! 
 
It never happened to me because I never left my state. But I saw some news 
that people from the southeast were mad at people from the northeast after 
last presidential election. They were saying that we don´t know to vote 
because we reelected the president. This is nonsense because the numbers 
tell that the president count on votes from Rio and Minas Gerais too (and they 
are in the southeast). For me, this is only one more way they to discrminiate 
us, because it´s usual for them to treat us like ignorant and starving people. 
Why can´t we just live well as Brazilians? 
 

 

 

AB20 

Hi, all! 
 
Recently we had serious problems with the differences between the north part 
and the south part of the Brazil (yes, here this political division sometimes is 
very problematic, because the people just can see the differences between 
the population. And there are a kind of prejudice with the northeast people) 
and many people of the south started the movement to separate the country 
in two parts, all this apparently for political motivations. It’s horrible for me to 
realize that this kind of thinking exists here. 
 

 

 

 

AB1 

Here in Brazil exist many cultural differences between the cities and and 
between parts of the country. In our colonization there are influences from 
many cultures of the different ways. We had portugueses, dutches, africans, 
italians and many other influences operating in different parts of the 
country.  So we are very different in many aspects such as food, the way we 
talk, the way we act, the popular traditions and living conditions. I’m the capital 
of my state, which is in the northeast from Brazil and when some person of the 
south come from here they say to me: “Oh! Here in Natal is like the countryside 
of São Paulo, it’s not a capital”.  So depending on where you stay the 
comparison will change. 

So here we don’t need go very far to realize these behavioral changes. 
 
See you next week 
 

 

 

AB17 

Hi, all! 
 
Thank you for the opportunity to discuss abou this! There is a lot of 
discrimination about the way people speak in Brazil. My impression is that the 
accent from Rio de Janeiro is better accepted than all the rest. I don´t agree 
with that. Maybe they think they´re superior and can call everyone from the 
north and northeast “paraíba” (this is also a name of a state in the Northeast). 
For me, it is foolish and non-sense. I think this question is on the form of birth 
and development of regions and influences from other nations. If you have 
information, you will be understood throughout the country, and the various 
forms of the Portuguese language within the country. 
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ANEXO IV – E-MAILS DA CATEGORIA INGLÊS NO BRASIL 

 

 

 

 

AB8 
 

 
Hello, everyone, 
 
Here in Brazil several clothing stores use of English on shirts and people find 
it cool and modern. it is very difficult to find shirts with writing in Portuguese. I 
think it gives the impression that the customer is buying a product more "chic" 
refined than those of Brazil. Another thing is that there is a clothing store called 
"shokante" when the right should be "shocking" and I think that is used in this 
way to draw more attention to store and to refer to a superlative. 

 
 

 

 

 

 

AB29 

 

Hello, guys.  
 
Too often we walk in the street or even in advertisements on TV or radio names 
of stores that use foreign languages for quality, reliability and many other 
reasons.  
I was arguing with my teacher about this issue and remember that many small 
restaurants we found in every corner of the city is reflected in the company MC 
DONALD'S. So using the 'S on behalf of their companies. And that use only to 
find that the MC DONALD'S company brings credibility, quality. End up using 
the 'S on behalf that make no sense to use that word or that phrase. For 
example, a store that sells flowers is called Art's Flowers. It makes no sense 
to use the ´s in there. It's just because I think it makes more striking, chic 
company. Thus they end up making the wrong word use and who understands 
the subject ends up ridiculing the store.  
Another thing that happens here in Brazil is about where domestic animals 
bathe and do the shearing. We use the word PET SHOP which is an English 
word. We do have words for that in Portuguese, but it's something attributed 
by giving credibility and proving to be chic. 

 
 

 

AB18 

 

Answering questions previously made, usually T-shirts here always comes 
with phrases or words in English, but I always try to translate this kind of phrase 
because it's always good to know the meaning of what we are wearing. It has 
many English words in fast foods as well. Here in Brazil there are many foreign 
words, that are words that are not translated and end up doing part of our 
vocabulary, for example, the Mouse word, here it is also used to set the device 
that moves the cursor on your computer screen. 
 

 

AB10 

 

Well, I do not know much to say on this subject, but I think the English is 
essential not only for Brazil but for all the other countries, because in the 
course of globalization people could communicate through what is considered 
to be a global language. 
I hope you are well! 
 

 

 

AB9 

 

I think the English is fascinating, I feel a maximum when I can understand a 
series without subtitles or when I can communicate with someone in 
English. In fact, I love to learn new languages. I plan to learn more English 
because it is so important in our globalized world, to be able to travel to other 
countries and communicate with people without many problems. 
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AB25 

 

 
Nowadays, to have dominion of more than one language is essential. It helps 
a lot when living in the world. In Brazil in general it is observed that it is very 
important to study at least one foreign language, especially English, as this will 
/ can help achieve some work posts that someone who has no knowledge of 
another language could not. Therefore, we know that having the knowledge of 
at least one foreign language is quite relevant. 
 

 

 

AB24 

 

It's very interesting see the cultures mixing up around the world. It's really cool 
that the companies and brands has a name in other language. But, in fact, the 
name going accrete value to the brand, even that sometimes it doesn´t  make 
any sense this names. Here in Brazil, in Natal, there are so many companies 
that has names in other languages, mainly in English. On fact, this way can 
accrete value to the brand, sometimes looks like to me a little weird. 

 
 

 

AB12 

 

Responding to your question: Here it happens, business name, mainly clothes, 
and food also has Brazilian companies using names in English generally. 
It's even a little funny to see a company using this strategy, with names like 
that. I think a bit ignorant on their part, but for businesses win customers in the 
market it is valid for them. 
 
See you, have a great week. 
 

 

 

AB16 

 

Hi guys! 
 
The English really is a widespread language, is present in almost all of our 
countries, the instructions of the products we buy, most of the time are in this 
language. So, we can easily find terms that language anywhere in the city. 
English is everywhere! I'm not very good with other languages and in this 
particular type of situation feel difficulties, but I know it´s important and this is 
something I know I need to improve, because where I live is the beach and it 
is quite common to find tourists. 
 

 

 

AB7 

 
Hello everyone, 

 
Well, surely to speak English makes us a good communicator to be the most 
comprehensive language, understood in most countries. It is important for 
business transactions, understand most movies (Because the US is the largest 
producer in the film area) among other things. 

 

 

 

AB13 

 

 
I see English as an essential language to our existence and world of 
understanding, because the vast majority of countries communicate with 
English, business transactions are through English, the series and the coolest 
films are in English. I think all major languages, as a cultural and national 
identity, but I think English is excelling because these examples I gave.  
Have a good day! 
 



 
 

184 
 

 
 

AB14 

Hi all,  
 
I think the labor market, as expected, is increasingly competitive and only the 
best and experienced ones have great chances. In a job interview, you cannot 
go bad, I mean to have a bad performance about not speaking a second 
language. English is a global language, so it´s very accepted, but all languages 
are important. So I am committing myself to learn the Spanish language. 
 

 

 

AB17 

Hello, guys! It is a pleasure to be part of this group!  
 
On the question you asked," I believe the explanation is something historical 
for the English language be a synonymous with modernity in world points, as 
speakers of that language are in developed countries and that the world sees 
the US as world power. Then the use of that language to promote something 
is very rational, sometimes!  
 

 

 

 

AB23 

Hi, folks! 

English here is very famous and valued, not only in Brazil believe worldwide. 
In Brazilian advertisements often we observe names of shops in English, 
because people believe that it draws the attention of customers or anyone 
else. And it's true! The ad apparently it gains more value when done with a 
good English word used, sometimes it does not quite right, and because it is 
not anyone who must use these devices, you need knowledge and creativity. 

I hope you have a great week! 

Best Regards 

 
 

 

 

AB1 

English is seen here in Brazil as an important and sophisticated language, so 
to speak. The concern of the Brazilian population is mostly with international 
scenarios, so, it is time to profit and even to improve the language. That means 
it is essential to know the language. 

I hope you have a great week! 

Best Regards 

 

AB4 

 

In response your question, I can say that English is essential for some jobs. 
An example of this would be that the hotel receptionists here also need to 
speak more than one language, since they can get in touch with foreign and 
need understand them and spend some instructions, this happened very 
strong during the World Cup last year, in the same period the stores were 
hiring temporary people who know speak other languages, especially English,  
to receive foreigners. 
 
Best regards! 
 

 

AB27 

 

Friend, here in Brazil a person who is able to speak other languages is always 
an important factor in the search for jobs. I live in the coastal region, and many 
tourists are attracted by the beaches, so companies will often prefer someone 
who can communicate with many people as possible. 
 
Bye bye!  
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AB15 

 

To answer your question the issue of advertising is marketing is quite common 
here in Natal to find clothing store with English names to attract the public. 
There are also coffee shops that prefer to put on the menu the names of the 
foods in English instead of Portuguese translation. I believe it transmits an idea 
of sophistication and wealth. 
 
Best regards. 

 

 

AB30 

 

Hello,  
As I said the other boy, like many Brazilian foreign products, most of our 
clothes are imported, mobile phones, handbags, this is due to globalization, 
each country has its best, it is good for the economy but a little bad for the 
culture because they all come with messages in other languages, like English. 
It is very common to people wlaking on the streets wearing shirts with the 
American flag, for example. I don´t think it´s appropriate. 
  
Good weekend everyone 

 

AB28 

 

To answer your question, use names in English for brands of companies for 
appear more sophisticated, it is very common in Brazil, Beauty salons use 
many, names such as: Hair Design and Hair Style. 
 
I hope you have understood. 
 
Best! 
 

 

AB26 

 

Many businesses use English to name their enterprises, thus, many end up 
thinking that these stores are more sophisticated because of the name is of 
another language. Sometimes the words don´t even correspond to the correct 
form. It gets to be funny but it happens. 
 
See you! 
 

 

 

AB3 

 

Hi, people!  
 
Yes, I see always here in Brazil. For example, beauty salons with signs saying 
"Hair Stylist" (in English). 
It's interesting you ask that, because here in Brazil there is a great appreciation 
of the foreign product by companies (sellers) and people (buyers). Foreign 
products are sold more expensive in Brazil, although it does not change the 
fact that the Brazilian consume more and more foreign products. 
 

 

AB2 
 

 
Responding your question,I'm not sure I understand your question, but usually 
in job interviews they ask if we know communicate in more than one language, 
like Englihs, and people they know are more likely than those who do not know. 
So I think it helps people to get better jobs. 
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AB11 

Hello, 
 
I think it is right to say that the English is a common language today, here in 
Brazil it has a very large frame, especially when we talk in the category 
employment and scientific papers. Employment for restaurants, high positions 
in multinational companies, hotels is very important to have a good knowledge 
not only in English but in other languages too. It may not be used there, but 
here we believe that the more information the better conceptualized and 
prepared we will be. In relation to scientific articles translated in English 
language here has a great importance, there are cases of people paying 
people to translate their texts for the English language, I myself had already 
several teachers who were paid for it and claimed to be a job that gave good 
money, they could work with this one, but it is very tiring, the scientific 
nomenclature complicates the hours of them translate because it's not always 
a matter that they usually deal with, and end up having to make various 
research on the subject.  
 
see you :) 
 

 

 

AB5 

To answer the question, in Brazil, people who speak English are ahead of 
those who do not speak, especially when it comes to school and work. But in 
Brazil a person is not considered elite just because they speak English fluently. 
Anyway, it is very important to learn to speak English (especially for those 
working in the media area) because English is the second language of many 
countries, and first language of many other countries. 
 
See you! 
 

 

 

AB6 

About what you said, I found this story interesting and shirts because here in 
Brazil stores sell shirts in English, it is very difficult to find shirts with writing in 
Portuguese, the people think it´s fashion. So, English language which is used 
in various advertisements because passes a globalized world printing, people 
who can understand a foreign language and it can all be legal for people using 
this feature. 
 
I wait for next week! 
 

 

 

 

 


