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I feel that the English language will be able to carry the weight of my African  

experience… But it will have to be a new English, still in communion with  
its ancestral home but altered to suit its new African surroundings.  

ACHEBE, Chinua (1975) 
Romancista nigeriano 

 
The English language is nobody’s special property.  

It’s the property of the imagination;  
it’s the property of the language itself.  

WALCOTT, Derek 
Poeta das Índias Ocidentais  

Prêmio Nobel de Literatura de 1992 
Em entrevista para Writers at Work (1986)  

 
O inglês é a língua do futuro, mas o inglês do futuro é o meu inglês. 

CORREIA (2006)  
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A primeira condição para que um ser possa exercer um ato 
comprometido é sua capacidade de atuar e refletir. É exatamente esta 
capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade de acordo com 
finalidades propostas pelo homem, à qual está associada sua 
capacidade de refletir, que o faz um ser da práxis. 
 
Se ação e reflexão, como constituintes inseparáveis da práxis, são a 
maneira humana de existir, isto não significa, contudo, que não estão 
condicionadas, como se fossem absolutas, pela realidade em que está 
o homem.  
 
Assim, como não há homem sem mundo, nem mundo sem homem, 
não pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade. Esta 
relação homem-realidade, homem-mundo ao contrário do contato 
animal com um mundo, implica a transformação do mundo, cujo 
produto, por sua vez, condiciona ambas, ação e reflexão. É, portanto, 
através de sua experiência nestas relações que o homem desenvolve 
sua ação-reflexão, como também pode tê-las atrofiadas. Conforme se 
estabeleçam estas relações, o homem pode ou não ter condições 
objetivas para o pleno exercício de sua maneira humana de existir.  

FREIRE (1979) 
 

Uma palavra é um microcosmo da consciência humana. 
VYGOTSKY (1939/1999) 

 
There are times when all the world is asleep, the questions run too 
deep for such a simple man. 

SUPERTRAMP (1992) 
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RESUMO 
 
 

Tomando como ponto de partida crenças, valores, reflexões, concepções e expectativas de 
professores de língua inglesa de três realidades educacionais de Salvador, Bahia, Brasil, sem deixar de 
levar em consideração as vantagens competitivas e as adversidades inerentes a cada contexto 
específico, esta pesquisa qualitativa de cunho etnográfico tem como objetivo principal investigar como 
o docente de inglês, atuando em um país do chamado ‘círculo em expansão’ do avanço do inglês 
(KACHRU, 1985), se percebe, até que ponto ele/ela está consciente das questões relacionadas ao 
ensino de inglês como língua internacional (ILI) e se sua prática reflete aquilo em que acredita. Além 
disso, tenta-se discutir, a partir de observações de aulas, posturas pedagógicas mais apropriadas ao 
ensino de inglês como LI em Salvador, chamando a atenção para os desafios que a adoção das mesmas 
representa para o professor contemporâneo. Numa primeira instância, estabeleceu-se um construto 
teórico ancorado em quatro pilares: (1) o contexto de inglês como língua internacional e as 
implicações pedagógicas para as diferentes realidades, (2) a relação língua e cultura e sua relevância 
no ensino de ILI, (3) a competência intercultural do professor como elemento fundamental nesse 
processo e (4) a adoção de uma pedagogia crítica de ensino de ILI, visando a uma ação político-social 
de cunho ideológico, reflexivo e transformador. O grupo de informantes constou de 15 (quinze) 
professores de inglês selecionados nos três segmentos, sendo que 5 (cinco) de cursos livres, 5 (cinco) 
de escolas públicas federais, estaduais e municipais e 5 (cinco) de instituições de ensino superior. Os 
dados foram coletados a partir de um questionário de pesquisa com 35 (trinta e cinco) perguntas, em 
grande parte, abertas, registros etnográficos de duas aulas de cada professor e gravações em vídeo de 
duas entrevistas coletivas do tipo livre-narrativa, onde foram discutidos os temas do construto teórico, 
além de outros voltados para as práticas pedagógicas e experiências dos participantes à luz de cada 
realidade. Os resultados e as constatações mostraram-se úteis e relevantes não só para a discussão de 
implicações metodológicas e político-ideológicas inerentes ao ensino de ILI na atualidade, mas, em 
especial, para a reflexão sobre pontos que possam contribuir para a (re)construção de um perfil mais 
adequado do professor de inglês como língua internacional em nosso contexto. 

 
 
Palavras-chave: Inglês como língua internacional. Competência intercultural. Pedagogia crítica. 
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ABSTRACT 
 
 
Departing from beliefs, values, conceptions, and expectations of English teachers from three 

educational realities in Salvador, Bahia, Brazil, and taking into consideration the competitive 
advantages and the inherent adversities of each context, this research work of qualitative and 
ethnographic nature has as its main goal to investigate how the English teacher working in a country 
which belongs to the so called ‘expanding circle’ of the English expansion (KACHRU, 1985) sees 
himself/herself, to which extent he/she is aware of the matters related to the teaching of English as an 
international language (EIL), and whether his/her daily practice reflects what he/she believes in. 
Besides, based on class observations, the work attempts to discuss the most adequate pedagogical 
postures to the teaching of EIL in Salvador, pointing out the challenges that the adoption of such 
postures represents to the contemporary teacher. Initially, the work established a theoretical construct 
based on four main pillars: (1) the context of EIL and its pedagogical implications to different 
realities, (2) the language and culture relationship and its relevance to EIL teaching, (3) the teacher’s 
intercultural competence as a fundamental element in the process, and (4) the adoption of a critical 
pedagogy applied to EIL teaching, envisioning a sociopolitical action centered around an ideological, 
reflective, and transformative perspective. The group of informants comprises 15 (fifteen) teachers of 
English selected from the three original contexts. 5 (five) from regular English language institutes, 5 
(five) from private, federal, state, and city public schools, and 5 (five) professors from two local 
universities. The data were collected through a questionnaire comprising 35 (thirty-five) mostly open 
questions, the ethnographic descriptions of two classes per teacher, and video recordings of two semi-
structured group interviews where the same topics from the theoretical construct were discussed, plus 
other issues related to participants’ pedagogical practice and experiences in their own realities. The 
results and considerations have proven useful and relevant not only to the discussion of 
methodological and political-ideological implications inherent to the teaching of EIL today, but 
especially to the reflection on points which may contribute to the (re)construction of a more adequate 
profile of the EIL teacher in our context.  

 
 
Key words: English as an international language. Intercultural competence. Critical Pedagogy. 
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1 – PRIMEIROS PASSOS 
 
 
Sou indiana, de pele bem marrom, nascida em Malabar, falo 
três línguas, escrevo em Duas, sonho em uma. Não escreva em 
inglês, diziam eles, inglês não é a sua língua materna. Por que 
não Me deixam em paz, críticos, amigos, primos distantes, 
Todos vocês? Por que não me deixam falar Qualquer língua 
que eu goste? A língua que eu falo Torna-se minha, suas 
distorções, suas excentricidades, Toda minha, só minha. 
Metade inglesa, metade indiana, estranha talvez, mas honesta, 
tão humana quanto eu, Vocês não vêem? Ela transmite minhas 
alegrias, meus desejos, minhas Esperanças, e me é útil... (DAS, 
KAMALA, 1997, p.10)1

 

  
 

 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, não há mais quem refute o status de língua internacional alcançado pela 

língua inglesa. Com o atual processo de mundialização, o inglês vem se firmando no cenário 

internacional como a lingua franca2

Idioma nativo de quase meio bilhão de pessoas, o inglês já é a primeira língua falada 

por não-nativos, alcançando, caso considere-se o critério de ‘competência razoável’, um 

 da chamada era da informação, alcançando, nas últimas 

décadas, principalmente devido à posição hegemônica dos Estados Unidos, com todo o seu 

poderio político-militar e avanço tecnológico, expansão jamais vista. Segundo Phillipson 

(1992), a língua inglesa angariou tamanho prestígio ao longo do tempo que qualquer pessoa 

que tenha atingido um nível de educação formal razoável sente-se em posição de grande 

desvantagem se não sabe falar essa língua. Em apenas quatro séculos, o inglês saiu da 

condição de língua sem importância em 1600, para se transformar no mais influente idioma da 

comunicação internacional do século XXI. Nas palavras de Rajagopalan (2002), trata-se de 

uma mercadoria altamente valorizada, principalmente em países periféricos como o Brasil, 

onde ensinar e aprender inglês transformou-se em um grande negócio ao redor do qual “está 

sendo construído um poderoso fetichismo, que os demiurgos do mundo do marketing 

rapidamente passaram a explorar” (RAJAGOPALAN, 2002, p.115).  

                                                           
1I am Indian, very brown, born in Malabar, I speak three languages, write in Two, dream in one. Don't write in English, they 
said, English is not your mother tongue. Why not leave Me alone, critics, friends, visiting cousins, Everyone of you? Why not 
let me speak in Any language I like? The language I speak Becomes mine, its distortions, its queerness, All mine, mine alone. 
It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest, It is as human as I am human, don't You see? It voices my joys, 
my longings, my Hopes, and it is useful to me…” (DAS, KAMALA, 1997, p.10) (A tradução da epígrafe acima e todas as 
outras traduções ao longo do trabalho são de responsabilidade do autor).  
2São várias as acepções e definições para o termo lingua franca. Concebemos uma lingua franca como o idioma de contato e 
comunicação entre grupos ou membros de grupos lingüisticamente distintos em relações de comércio internacional e outras 
interações mais extensas. A visão que adotamos aqui e por todo o trabalho trata o inglês como uma lingua franca, mas não 
como uma língua neutra, desnudada de suas cargas política, ideológica e cultural.  
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número total de falantes de mais de um bilhão e 350 milhões (CRYSTAL, 1997). De acordo 

com Graddol (1997), estatísticas mostram que para cada falante nativo do inglês, já existem 

três falantes não-nativos, o que demonstra o poder de internacionalização alcançado pela 

língua de William Shakespeare, Alice Walker, Salman Rushdie e Arundhati Roy. Além disso, 

estima-se que setenta e cinco por cento de toda a comunicação internacional escrita, oitenta 

por cento da informação armazenada em computadores no mundo inteiro e noventa por cento 

do conteúdo disponibilizado na internet, são em língua inglesa.  

Diante de tal cenário, o mundo se sente compelido a aprender inglês. Amparando-se 

em inúmeras promessas associadas ao prestígio de poder se comunicar no idioma global, hoje 

tido como importante passaporte para o sucesso profissional, um número cada vez mais 

crescente de escolas e centro de línguas em praticamente todos os cantos da terra vêm 

solidificando a imagem de que, segundo crítica de Gimenez (2001, p.296), “o inglês não é 

apenas uma língua internacional, mas a língua da galáxia, e caso ignoremo-no, poderemos nos 

sentir como seres de outro planeta”. 

A prática de ensino e aprendizagem de inglês impulsiona departamentos de inúmeras 

universidades em todo o mundo. No currículo de escolas públicas e privadas, o inglês aparece 

como disciplina obrigatória. É, indiscutivelmente, a grande força motriz dos cursos de língua, 

sem falar na quantidade de pessoas que estudam o idioma com professores particulares ou de 

forma autônoma, culminando com os cursos online, que já arrebatam uma quantidade 

significativa de aprendizes. Proliferam nesses ambientes cursos de língua inglesa dos mais 

variados níveis, onde são abordados conteúdos de cunho mais geral a altamente específicos. 

Cria-se também a necessidade eminente de professores, tanto nativos quanto não-nativos. De 

acordo com o Relatório Anual do British Council (1989/90), mencionado por Phillipson 

(1992), somente com a queda do muro de Berlim, em 1989, mais de 30 milhões de pessoas 

precisariam aprender inglês, o que viria a gerar uma demanda estimada em mais de 100 mil 

novos professores. Argumenta o próprio Phillipson (1992) que o inglês tem sido promovido 

pelo mundo com bastante sucesso e um sintoma do brutal impacto desta língua materializa-se 

a partir do chamado empréstimo lingüístico: “o inglês se entranha em todas as línguas com as 

quais mantenha contato” (PHILLIPSON, 1992, p.7), e tal contato corrobora sua hegemonia, 

implicando na necessidade de estudá-lo, conhecê-lo, para se estar incluído no contexto de 

constante mudança da sociedade atual. 

Especificamente, muitas são as razões a que se atribuem a expansão inicial do inglês e 

sua atual macroaquisição (BRUTT-GRIFFLER, 2002), podendo ser estas de cunho 

geográfico, histórico, político, econômico e sociocultural: colonialismo britânico, ascensão 
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dos Estados Unidos como potência militar e econômica após a Segunda Guerra Mundial, 

desenvolvimento tecnológico, corporações transnacionais, imigrações, pós-colonialismo, 

Hollywood e sua indústria de entretenimento, música popular internacionalizada (MTV, 

VH1), jornalismo global (CNN, BBC, Fox News, Al-Jazira), a internet, imperialismo 

lingüístico, imperialismo cultural, globalização, dentre outras, tendo estes fenômenos a 

Inglaterra ou os Estados Unidos como centros geradores e propagadores em momentos 

históricos diferentes. Seguindo tal trajetória, encontramo-nos diante de uma nova ordem 

mundial que poderíamos chamar de pós-capitalismo, capitalismo globalizado ou capitalismo 

informacional, sendo esta “orientada por discursos construídos majoritariamente em inglês, 

pautados pelo processo de globalização e fundados em um pensamento único e hegemônico” 

(MOITA LOPES, 2003, p.31).  

No centro de todo esse movimento, como não poderia deixar de ser, estão os processos 

de ensino e aprendizagem de segunda língua (SL) ou língua estrangeira (LE) e as implicações 

que advêm da condição de se estar ensinando e aprendendo uma língua de alcance 

internacional. Segundo Phillipson (1992, p.8), “na pedagogia de línguas, raramente 

perseguem-se as conexões entre a língua inglesa e os poderes político, econômico e militar”. 

Para esse autor,  
a pedagogia de línguas tende a focar no que acontece na sala de aula e nos 
assuntos organizacionais e metodológicos inter-relacionados. Nos círculos 
profissionais de ensino de língua inglesa, tende-se a considerar o idioma um 
benefício irrefutável, assim como as políticas lingüísticas e as pedagogias 
oriundas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Assume-se que enquanto o 
inglês foi imposto à força nos tempos coloniais, as políticas lingüísticas 
contemporâneas são determinadas pelas condições do mercado (‘demanda’) e 
pela força do argumento (planejamento racional à luz dos ‘fatos’ disponíveis) 
(PHILLIPSON, 1992, p.8).  

 
 

Como aponta Widdowson (1994), uma língua, ao se internacionalizar, de antemão, 

liberta-se da custódia de nações e culturas. Para o acadêmico britânico, “uma língua 

internacional tem que ser uma língua independente” (WIDDOWSON, 1994, p.135) e torna-se 

crucial, portanto, reconhecermos seu caráter dinâmico, multicultural e, em especial, político. 

Tal perspectiva vem de encontro às pedagogias e metodologias de ensino de SL/LE que, em 

muitos contextos, ainda primam pelo pensamento tradicional que concebe língua como 

“superestrutura, entidade abstrata, auto-suficiente e autônoma, que prescinde de um lugar, um 

tempo, um contexto ou de pessoas para que ela exista, se concretize” (MENDES, 2004, p.12), 

ou daquelas que, mesmo desconsiderando a autonomia da língua, relacionando-a com um 

povo, uma cultura e uma história, se ancoram em um mimetismo cultural dos países em que a 
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língua é idioma nativo. No caso de uma língua internacional, ambas as condições provam-se 

problemáticas.  

É importante frisar que as pessoas que aprendem inglês como língua auxiliar, aquelas 

oriundas dos chamados círculos ‘externo’ e ‘em expansão’3

                                                           
3Termos cunhados por Braj Kachru (1985) a partir do modelo de categorização dos países que usam o inglês como língua 
nativa, adicional ou estrangeira concebido pelo autor.   

 (KACHRU, 1985), hoje 

detentores do maior número de falantes, não estão simplesmente absorvendo conhecimento 

passivo ou, como papagaios, reproduzindo o inglês falado nos tradicionais centros de 

influência. Na verdade, “elas estão re-interpretando, reformulando e redefinindo o inglês tanto 

oralmente quanto por escrito” (NAULT, 2006, p.316). Assim, faz-se pertinente examinar por 

que razões as pessoas se predispõem a aprender inglês à luz do momento atual para que, como 

explicitado anteriormente, objetivos pedagógicos específicos e abordagens mais apropriadas 

possam ser repensados no sentido de atender às necessidades dos aprendizes de inglês no 

mundo inteiro. 

Subjacente a esse processo está o que Kramsch e Sullivan (1996) e Canagarajah 

(1999b) chamam de ‘pedagogia de apropriação’, isto é, uma prática pedagógica sensível ao 

contexto cultural local, alinhada à idéia de “pensamento global, ensino local”. Nessa 

perspectiva, são os educadores locais que determinam o que acontece na sala da aula, 

promovendo, dessa maneira, o aprendizado da língua de forma socialmente responsável e 

visando ao empoderamento do aprendiz (KRAMSCH; SULLIVAN, 1996; CANAGARAJAH, 

1999b; MCKAY, 2003a). 

 Adicionem-se a esse movimento, a perspectiva crítica, quase sempre ausente na 

educação de SL/LE, onde, na visão de Pennycook (1990), predomina um divórcio entre esta e 

as questões mais amplas de uma teoria da educação, com grande concentração nos conteúdos 

programáticos, e o aspecto político que, como defende Rajagopalan (2006), não pode ser 

negligenciado. Para o autor indiano, “o ensino de línguas é uma atividade eminentemente 

política” e, conseqüentemente, “deve ater-se às demandas impostas pelas relações políticas 

nas quais se encontra o país, tanto no âmbito interno quanto na esfera externa” 

(RAJAGOPALAN, 2006, p.22). Tais questões, certamente, se constituem em um campo fértil 

para estudos investigatórios dentro da Lingüística Aplicada.  
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1.2 MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

A motivação para a pesquisa que ora apresentamos surgiu da nossa própria experiência 

como professor de língua inglesa, atuando, por mais de duas décadas, na escola regular no 

interior da Bahia, mas, principalmente, no segmento de cursos livres, na capital, Salvador. 

Naturalmente, experiência alia-se a maturidade e, sendo assim, não podemos deixar de admitir 

que muitas posições refletidas nesse trabalho vieram a ser assumidas e defendidas com o 

transcorrer do nosso amadurecimento profissional.  

Amadurecimento, no nosso caso, pode ser também equacionado com inquietação. 

Desde cedo, tivemos despertada uma forte inclinação pela leitura em geral, por obras literárias 

e, finalmente, por línguas. Saber línguas, na nossa concepção, era a forma de conhecer o 

mundo e falar em pé de igualdade com os ‘estranhos’ de outros mundos. Inevitavelmente, a 

emulação de valores estrangeiros, prática tão típica e quase universalizada no nosso tecido 

moral e social, nos acompanhava. Ao travarmos os primeiros contatos com a língua inglesa 

como tímidos, porém ávidos aprendizes, nos acometia, como a tantas pessoas ainda hoje, a 

vontade de só ler em inglês e sobre as coisas dos Estados Unidos (a Inglaterra já tinha 

desaparecido do nosso imaginário como potência mundial), e até mesmo falar como um 

nativo. O risco de sermos vistos como americanizados ou americanófilos também não nos 

incomodava. Aquilo, de certa forma, nunca dito, porém sempre implícito, fazia parte da 

tradição do ofício.   

Nossos primeiros anos como professor de inglês se deram entre os anos de 1982 a 

1990, numa instituição privada de excelência, o Colégio Técnico da Fundação José Carvalho, 

localizado em Pojuca, Bahia, ao mesmo tempo em que fazíamos o curso básico de língua 

inglesa em Salvador, na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU). A título de 

ilustração, a ACBEU Salvador foi um dos três primeiros centros bi-nacionais instalados no 

Brasil, sendo que, nos seus primórdios, prevaleciam relações estreitas com os EUA e até um 

certo controle sobre suas atividades pelas agências de difusão cultural e ideológica do governo 

americano. 

O C. T. da Fundação José Carvalho oferecia três cursos profissionalizantes: Técnico 

em Mineração, Técnico em Computação e Técnico Tradutor-Intérprete. Como ex-alunos 

pioneiros do Curso em Mineração (o único à época), não nos foi difícil abraçar a causa social 

em que estava fundada aquela exemplar instituição. Por estatuto, a Fundação José Carvalho se 

propunha a trabalhar apenas com alunos de alta capacidade intelectual e comprovadamente 

carentes, selecionados nas mais diversas cidades do interior do Nordeste brasileiro, de 



 20 

preferência, as mais longínquas e desassistidas pelo poder público. Com recursos oriundos 

apenas da empresa ligada ao fundador e idealizador entusiasmado do projeto, a FERBASA 

(Companhia de Ferro Ligas da Bahia), a infra-estrutura criada oferecia a moças e rapazes 

economicamente carentes educação integral e de qualidade, saúde, alimentação, alojamento, 

lazer e formação cidadã. Foi dentro desse ambiente que começamos nossa trajetória 

profissional.  

Mesmo estando circundados de aprendizes que representavam uma parcela 

minoritarizada e desassistida da população brasileira, no pico da formação de suas 

personalidades, com demandas extremamente importantes e urgentes, enxergar a nossa tarefa 

de educadores como uma ação política não nos ocorreu de imediato, principalmente em 

relação ao ensino de línguas, quase sempre uma disciplina vista como secundária nas escolas 

regulares. Nos primeiros anos, ainda éramos muito mais técnicos do que críticos. A 

sensibilidade para tal perspectiva foi se aguçando a partir do estabelecimento de um diálogo 

menos acadêmico com nossos alunos, no momento em que descobrimos que era preciso 

aprender (e apreender) a língua para falar de si, para fins de mudança e transformação e não 

apenas saber sobre a mesma como sistema ou conjunto de regras inócuas, desprovidas de 

função social. Além disso, para refinar e calibrar essa sensibilidade, o acesso cada vez mais 

freqüente aos escritos de um educador brasileiro, à época peregrinando pelo mundo como 

exilado, chamado Paulo Freire.   

O livro Pedagogia do Oprimido, publicado por Freire em 1970, abriu-nos a porta para 

um novo mundo que, na própria filosofia norteadora da nossa instituição, precisava alcançar 

todas as pessoas que acreditavam em uma educação democrática, libertária e 

conscientizadora, deixando de lado os modelos espelhados apenas na visão e nas aspirações 

das classes dominantes. Tais premissas, uma vez internalizadas pelos educadores, certamente, 

transformariam o longo caminho até o aprendiz em atalho. E assim o foi. Com sua experiência 

e sensibilidade, o assertivo Freire celebrizou-se por chamar a atenção para questões cruciais, 

por muito tempo ignoradas e silenciadas em muitas partes do mundo: 
Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos, 
quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um “tratamento” 
humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados de entre os 
opressores, modelos para a sua “promoção”. Os oprimidos hão de ser o 
exemplo para si mesmos, na luta por sua redenção (FREIRE, 1970, p.41).   

 

Talvez no momento em que Freire surgiu, o Brasil ainda não estivesse maduro o 

suficiente para entendê-lo. E mesmo que o estivesse, o aparelho repressivo do governo militar 

trataria (como o fez) de abafar suas idéias e seus clamores de conscientização e libertação das 
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classes subalternas. Se aplicar princípios freireanos à educação em geral já seria um grande 

desafio, o que dizer da área de ensino de língua estrangeira, onde sempre predominavam 

pedagogias idealizadas nos centros hegemônicos do Primeiro Mundo, calcadas na 

homogeneização de discursos, na mística do falante nativo (FERGUSON; KACHRU, 1982 

apud RAMPTON, 1990), na reprodução de valores culturais estrangeiros, ignorando-se 

exigências e experiências locais (KUMARADIVELU, 2001) e deixando claras as relações de 

poder. Isso sem esquecer que essa prática ‘reprodutivista’ (RAJAGOPALAN, 2003a) se 

materializava principalmente através da ação do professor, sobretudo o de inglês que, não 

raramente, é acusado de encampar pedagogias despolitizadas, de se distanciar de qualquer 

tipo de práticas de resistência e de posturas mais críticas (MOITA LOPES, 1996; COX; 

ASSIS-PETERSON, 1999, 2001) e de se transformar em agente principal da “pasteurização e 

norte-americanização das diferentes culturas” (RAJAGOPALAN, 2003a, p.112).  

O desligamento do contexto acima descrito no final de 1990 nos levou a continuarmos 

na nossa trajetória como professor de inglês em um outro ambiente, bastante distinto do 

anterior, mas muito rico em termos de tomadas de posição em relação ao ensino e 

aprendizado daquela língua que, a cada dia que passava, mais se internacionalizava. 

Trabalharmos em um curso livre de inglês com orientação cultural especifica, circundados por 

falantes nativos que, não raramente, detinham a última palavra em tudo, atiçou mais ainda a 

nossa sensibilidade crítica. Não levamos muito tempo para nos encontrar diante de um grande 

paradoxo. A nova instituição que nos abrigara a partir de 1991 era um centro bi-nacional 

Brasil-Estados Unidos, com fortes ligações com as agências de fomentação política, 

ideológica e cultural americanas, sendo que tal influência se irradiava por todos os níveis da 

organização, chegando, naturalmente, tanto aos professores quanto aos alunos, oriundos 

principalmente da elite sócio-econômica local, que optavam por aprender inglês americano e a 

cultura dos EUA naquele centro específico.  

Sendo assim, o professor de inglês precisava representar esse papel. Mesmo 

apresentando alguns sinais de resistência, por inúmeras vezes, a imaturidade, o convívio com 

os colegas mais experientes e as posteriores viagens aos Estados Unidos, nos legaram 

discursos extremamente etnocentristas às avessas. Isto é, estávamos amparados numa aparente 

e falsa neutralidade que logo se desfazia a partir da prática de supervalorização dos aspectos 

culturais e morais dos EUA em detrimento dos nossos (In the United States...). Além disso, 

indiretamente, fomentávamos um silenciamento quase que institucionalizado em relação aos 

aspectos políticos, sociais, culturais e lingüísticos de outros países que têm o inglês como 

língua materna ou segunda língua, à exceção da Inglaterra que, com seu inglês visto como 
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mais tradicional, dividia com os Estados Unidos (e ainda divide) a hegemonia referencial de 

ensino de língua inglesa em Salvador e no mundo inteiro.   

Esta era a postura corrente. Entretanto, não era exclusiva daquela instituição. Na 

verdade, em todo o Brasil e em várias partes do mundo, o poder de penetração da língua 

inglesa, processo que se desencadeou como uma verdadeira avalanche (MEDGYES, 1994), 

sempre seguiu a reboque da influência maciça de seus dois maiores acionistas, os Estados 

Unidos e a Inglaterra. Esses países demarcavam e definiam orientações a serem seguidas 

pelos centros bi-nacionais e escolas parceiras, tendo por trás suas poderosas agências de 

fomentação técnico-cultural e ideológica como o British Council e a USIA (United States 

Information Agency), investindo, geralmente, em treinamento e qualificação de professores, 

suporte a bibliotecas e oferta de bolsas para especialização no país de origem.  

Com a rápida internacionalização do inglês e uma tomada de consciência em relação a 

todas as implicações políticas que o processo pedagógico requer, as tendências e orientações 

parecem estar passando por algum tipo de mudança de mentalidade, ainda que pouco 

significativa. Como se sabe, educadores e pesquisadores da área vêm, não é de hoje, 

defendendo a adoção de abordagens mais críticas em relação ao ensino da língua inglesa 

(PENNYCOOK, 1990, 1999, 2001a; NORTON PEIRCE; TOOHEY, 2004; 

RAJAGOPALAN, 2001, 2003b, 2005, 2006; dentre outros). Nessa perspectiva, busca-se, 

através das crenças e dos valores do professor, transformar a sala de aula numa espécie de 

arena transglobal de reflexão e ação, onde docentes trabalham junto aos seus alunos para 

eliminar fossos culturais históricos, reforçar suas próprias identidades, garantindo a 

democratização do acesso à língua global ou mundial, como preferem alguns, de forma 

consciente e ativa para que todos possam desfrutar do saber que circula no mundo e sejam 

capazes de se tornarem cidadãos plenos.    

Como aponta Medgyes (1994), por muito tempo os pesquisadores atuando no campo 

de Ensino de Língua Inglesa (ELI) se mostraram completamente relutantes em investigar e 

escrever sobre o professor de inglês, fosse ele/ela nativo ou não. Conforme o autor, “a prática 

pedagógica centrada no aluno (learner-centredness), o termo mágico das décadas de 1970 e 

1980, implicava numa retirada de cena estratégica do professor” (MEDGYES, 1994, p.x). 

Como conseqüência dessa prática, pesquisas com foco no professor deixaram de ser centrais 

para se tornarem periféricas. Muito se escreveu sobre o aprendiz, ficando o professor, nesse 

pormenor, restrito a uma posição secundária.   

Esse trabalho de pesquisa segue exatamente a corrente contrária. Motiva-nos 

investigar e entender como professores de inglês de Salvador estão se enxergando e se 
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portando dentro desse novo contexto de ensinar inglês como língua internacional e quais os 

desafios mais significativos que precisam ser enfrentados daqui por diante na nossa área em 

um país com o perfil do Brasil. Como alerta Gee (1994, p.190 apud MOITA LOPES, 2003, 

p.33), “gostem ou não, os professores de inglês estão no âmago dos temas educacionais, 

culturais e políticos mais cruciais de nossos tempos” e, portanto, é preciso que re-avaliem a 

sua prática no sentido de entenderem que sua atividade vai muito mais além do que ensinar 

seus alunos a adquirirem proficiência numa determinada língua (RAJAGOPALAN, 2005).  

Como sugere Holborow (1996, p.172), “ensinar inglês não pode mais ser visto como 

apenas ensinar língua”. Ensinar inglês como língua internacional requer uma visita diária a 

várias fronteiras, elegendo-se, desta forma, novas prioridades, dentre as quais, as pedagogias 

mais adequadas para tal realidade. Diferentemente das pedagogias tradicionais de ensino de 

LE, o rompimento com a idéia de que apenas os Estados Unidos e a Inglaterra representam 

culturas alvo de língua inglesa requer um redimensionamento dos objetivos dos programas no 

sentido de atender às necessidades específicas dos alunos, a inserção de conteúdos culturais 

globais, inclusive aqueles da cultura nativa, o desenvolvimento da sensibilidade ou 

competência intercultural, a adoção de abordagens críticas, além da inclusão e discussão 

regular de temas importantes como cidadania, solidariedade, tolerância com diferenças, pós-

colonialismo, hibridização lingüística, cosmopolitismo, multiculturalismo, entre outros. 

Sendo assim, esse estudo pode nos apontar caminhos interessantes a serem analisados 

e debatidos no âmbito da comunidade acadêmica local. Além disso, poderá contribuir com 

reflexões e estratégias que venham colaborar com o professor de inglês atuando em Salvador, 

que, dependendo do seu contexto específico, trabalha praticamente sozinho, em condições 

precárias, desprovido de recursos mínimos para seu desenvolvimento profissional contínuo, 

impossibilitado de freqüentar congressos, seminários, encontros de intercâmbio com colegas 

mais experientes e especialistas da área, sem acesso à literatura atualizada, por exemplo, e 

ainda carregando o estigma de estar a serviço de forças imperialistas neo-colonizadoras e um 

latente complexo de inferioridade por não ser um falante nativo da língua inglesa.      

 

1.3 O PROBLEMA E A PROBLEMÁTICA 

 

Como podemos ver pela breve introdução, participando de todo esse processo de 

mudança onde o inglês assume o papel de lingua franca mundial, está o professor de inglês, 

normalmente criticado por conduzir uma prática pedagógica voltada para as culturas 

hegemônicas, notadamente EUA e Inglaterra, e muitas vezes visto como alienado, acrítico, 
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apolítico, americanizado, elitista, mentalmente colonizado, “travestido em uma pessoa 

sedutora, preparada para passar aos alunos a pílula dourada do neo-colonialismo” (LEFFA, 

2005, p.212). Segundo Moita Lopes (2003), e até para combater tais rótulos comportamentais, 

é de extrema relevância que o professor de línguas – especialmente o de inglês, tome 

consciência do mundo em que está situado, uma vez que se a educação pretende fazer pensar 

ou talvez pensar para transformar o mundo para se poder agir politicamente, “é crucial que 

todo professor – na verdade, todo cidadão – entenda o mundo em que vive”, já que “não se 

pode transformar o que não se entende” (MOITA LOPES, 2003, p.31). 

Com o inglês assumindo a condição de meio de comunicação entre culturas das mais 

diversas partes do mundo, o professor (ou educador) de língua inglesa emerge como elemento 

crucial de transformação, uma vez que, segundo Nault (2006, p.320), “ele terá que ser não só 

muito mais lingüística e culturalmente consciente, mas também capaz de propor currículos e 

programas com um enfoque internacional e multicultural”. Somente um professor reflexivo e 

interculturalmente competente terá condições de se habilitar para conduzir a tarefa de 

‘desestrangeirização’ da língua inglesa (ALMEIDA FILHO, 1993) de uma maneira crítica, 

pois, como postula Pennycook (1994, p.301), “nenhum conhecimento, nenhuma língua e 

nenhuma pedagogia é neutra ou apolítica”. Na verdade, se quisermos levar a sério a realidade 

do inglês como língua mundial, o momento é mais que propício para avalizarmos tal premissa 

(NAULT, 2006; RAJAGOPALAN, 2004). Só precisamos atingir todas as pessoas envolvidas. 

E essa tomada de posição, acreditamos, passa pela Pedagogia Crítica (PC) que, em linhas 

gerais, tem como política fomentar a transformação e a exploração não só da natureza da 

cultura, do conhecimento e do poder, bem como da relação entre todos esses elementos 

(PENNYCOOK, 1990).  

O panorama aqui descrito, embora largamente circundado por posições quase 

unânimes sobre a importância de adotarmos uma postura crítica, reflexiva e política na 

docência do inglês em países periféricos, parece-nos ainda bastante restrito aos meios 

acadêmicos ou a estudos e pesquisas mais avançados, deixando de fora a maioria dos 

professores que atuam há anos regidos por crenças, conceitos e metodologias fartamente 

difundidos e consolidados que primam por seu caráter prescritivo. Como assinala Coracini 

(1999, p.106), contextos com tais características se orientam pela super-valorização do ensino 

e, portanto, “do conteúdo (o que se ensina) e do método (como ensinar), em detrimento da 

razão pela qual se aprende a LE e da função de tal aprendizagem (para que se aprende)”.  

De acordo com Celani (2001), o perfil de profissional de língua estrangeira que o país 

precisa nesse momento de mudanças radicais, incluam-se aí os professores de inglês de todos 
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os possíveis contextos, não é o “robô orgânico” ou o mero reprodutor, operado por um 

‘gerente’, seja este um coordenador, sejam as normas impostas pelo MEC, pelas Secretarias 

de Educação, pela escola, pelas editoras, mas um ser humano mais independente, com sólida 

base na sua disciplina, porém “com estilo característico de pensar (visão de ensino como 

desenvolvimento de um processo reflexivo, contínuo, comprometido com a realidade do 

mundo e não mera transmissão de conhecimento)” (CELANI, 2001, p.24).  

Não podemos deixar de admitir que a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), assim como das atuais Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2006), além dos avanços em vários programas de formação e desenvolvimento de 

professores de língua estrangeira (LE) em diversas universidades, alargando, sobremaneira, o 

escopo transdisciplinar da Lingüística Aplicada, têm em muito contribuído para chamar a 

atenção, sem, necessariamente, assumir um viés autoritário, para a construção de uma visão 

do professor de inglês baseada na compreensão do mundo social contemporâneo (MOITA 

LOPES, 2003). Nesse sentido, tais iniciativas têm positivamente contribuído para afastar o 

docente de inglês da prática que Rajagopalan (2003a) chamou de “orientação reprodutivista”. 

Publicações nacionais e internacionais sobre a temática são abundantes. Contudo, 

pouquíssimos professores, por motivos já conhecidos, têm acesso a tais materiais, mantendo-

se, desta forma, em um estado de silêncio forçado ou de ignorância confortável. 

Sendo assim, parece-nos coerente afirmarmos que estamos diante de uma 

problemática que aponta para situações muito desfavoráveis à adoção de uma pedagogia de 

língua inglesa que leve em consideração aspectos importantes (e fundadores dessa pesquisa) 

como (1) o significado de se ensinar uma língua de alcance global; (2) o lugar da cultura em 

tal contexto; (3) o desenvolvimento da competência inter(trans)cultural e, certamente, (4) a 

aplicabilidade de princípios da pedagogia crítica aos mais variados ambientes de ensino de 

inglês como língua internacional.     
 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A constatação de que a maioria dos usos da língua inglesa ocorre atualmente em 

contextos onde esta opera como língua auxiliar, distanciando-se das referências culturais e 

identidades de seus falantes nativos ‘tradicionais’, tem gerado inúmeras discussões e estudos 

importantes que direcionam resultados para a adoção de pedagogias apropriadas a tais 

condições, assim como para o aprofundamento de uma postura mais crítica, principalmente 



 26 

por parte de quem está ocupando a posição de ensinar esta língua. Entretanto, segundo 

Seidlhofer (2001, p.134), “as práticas diárias da maioria dos milhões de professores de inglês 

no mundo inteiro parecem seguir incólumes a esses desenvolvimentos”. Será tal premissa 

verdadeira? Será que os professores de inglês contemporâneos estão atentos às mudanças de 

postura tanto dentro como fora da sala no sentido de saírem da incômoda posição de 

‘receptadores de informação’ para a de ‘construtores de conhecimento’?4

Como já enfatizado, na nova ordem que se estabeleceu no mundo moderno, grande 

parte do discurso acontece em língua inglesa. Na sua trajetória de expansão, o idioma 

desconsidera fronteiras, promove contatos inter(trans)culturais

 Questionamentos 

como estes, fundamentais para o tema, por si só, suscitam trabalhos de pesquisa como o que 

pretendemos encampar.   

Segundo Almeida Filho (2000 apud MOTTA-ROTH, 2001, p.176), ao discutir os 

saberes necessários ao professor de línguas na atualidade, pesquisadores têm enfatizado que, 

além dos conhecimentos específicos da área, o mesmo precisa possuir habilidades para 

“resolver problemas, elaborar discussões com clareza, responder rapidamente com soluções 

originais, ter mente aberta para mudanças”, além de dominar as novas tecnologias e 

ferramentas educacionais. Já Bohn (2001), aludindo à figura do professor de línguas inovador, 

tão necessário ao contexto atual, argumenta que o profissional que assuma tal perfil, abandona 

o conforto da certeza para se movimentar e se arriscar entre os questionamentos com o 

objetivo de ampliar seus horizontes. Isto é, “a inovação exige o exercício da liberdade” 

(BOHN, 2001, p.119), deixando para trás estruturas estabelecidas e discursos cristalizados.   

5

Desta maneira, acreditamos ser de suma importância investigar como o professor 

brasileiro de inglês se enxerga e atua nesse novo cenário. Ou seja, inserido na conjuntura 

atual, esse profissional contribui para sua própria marginalização ao se entender apenas como 

 cada vez mais constantes, cria 

identidades globais e, não se pode ignorar, submete as pessoas ao risco de adotarem um 

discurso único e homogeneizante (MOITA LOPES, 2003), principalmente naquelas 

sociedades com uma história de susceptibilidade aos mais diversos tipos de mimetismos e 

influências estrangeiras.  

                                                           
4Termos tomados por empréstimo de Motta-Roth (2001). 
5De acordo com Cavacalnti e Bortoni-Ricardo (2007), o termo ‘transculturalidade’ é mais apropriado para desnaturalizar as 
questões de hegemonia cultural, sendo o radical ‘trans’ visto como portador do sentido de movimento multi e bidirecional e, 
também, complementar. Ainda segundo as autoras, o prefixo ‘trans’, dentre seus muitos sentidos, veicula aqueles de 
‘movimento através de’, ‘movimento de ir e vir’, ‘movimento perpétuo’, ‘trânsito’, ‘circulação’, ‘troca’. Para Cox e Assis-
Peterson (2007), ‘transculturalidade’ é o único termo capaz de traduzir a realidade de mundos mesclados em que vivemos 
atualmente. Embora reconhecendo a aplicabilidade e maior abrangência dos termos ‘transcultural’ e ‘transculturalidade’, 
optamos por manter a orientação desse trabalho em função dos conceitos ‘intercultural’ e ‘interculturalidade’, os quais serão 
explicados e debatidos a posteriori.   
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‘professor de língua inglesa’, sem nenhuma conexão com questões políticas e sociais, 

fixando-se na linearidade, fugindo do pensamento complexo (BOHN, 2001), ou percebe que 

está no centro dos temas educacionais, culturais e políticos mais importantes desse momento, 

tentando se colocar como profissional reflexivo, crítico, comprometido com a educação e com 

a vida política e social em geral?  

As possíveis respostas para a pergunta acima e seus desdobramentos podem enveredar 

pelos mais diversos pontos de vista. Contudo, corroborando com Motta-Roth (2001, p.177), 

entendemos que, mais que nunca, “formar professores é desenvolver capacidades de refletir, 

criticar e discursar”, e o profissional precisa participar desse processo ativamente.  

Mesmo com todo o avanço das pesquisas em Lingüística Aplicada no tocante a essas 

questões, é fato que o professor de inglês (e o professor em geral) ainda é muito pouco 

envolvido nessa meta-discussão, mantendo-se no seu papel de sujeito meramente receptivo, 

muitas vezes como fonte ou recurso de informações para pesquisadores. Vastas são as críticas 

em relação às aulas de inglês que, em países como o Brasil, continuam atreladas a conceitos e 

práticas tradicionais que pouco refletem ou legitimam as condições específicas e os objetivos 

das pessoas que se propõem a aprender a língua de comunicação internacional do mundo 

moderno.  

Entretanto, aspectos importantes que possam explicar o porquê de tais posturas ainda 

carecem de uma investigação mais profunda e sistemática. Isso porque inúmeros trabalhos 

têm-se pautado muito mais por seu caráter crítico-prescritivo, fortemente centrado na 

aprendizagem, que pela observação criteriosa de cada ecologia educacional específica, onde, 

ao se diferenciarem condições ‘ideais’ de condições ‘possíveis’, busca-se tirar o professor de 

seu isolamento profissional, conceitual, ideológico, dentre outros, trazendo-o para o centro 

das discussões. Assim, juntamente com profissionais como pesquisadores, educadores e/ou 

formadores de professores tenta-se (des/re)construir conhecimentos a partir das crenças e 

concepções do profissional de ensino, levando-o à reflexão constante e, potencialmente, ao 

desejo de desenvolvimento contínuo.  

Saber inglês hoje em dia faz parte da preocupação mundial de “educar cidadãos para 

dar conta de uma sociedade altamente especializada e dependente de conhecimento 

atualizado” (MOTTA-ROTH, 2001, p.177-8). Segundo Seidlhofer (2001), por esta e tantas 

outras características dessa sociedade em constante transformação, ensinar inglês se tornou 

uma tarefa muito mais complexa que a simples descrição e instrução da língua-alvo. Por 

estarmos envolvidos num processo de ensino e aprendizagem de uma língua global apropriada 

por uma quantidade muito maior de falantes não-nativos e que carrega em si o potencial de 
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garantir a falantes outrora silenciados a possibilidade de se colocar no mundo, de combater 

discursos hegemônicos, estabelecer relações mais extensas e dialogar com as mais diversas 

culturas, muitas premissas nessa área começam a ter suas bases abaladas. Tais constatações, 

por si só, suscitam inúmeros estudos investigativos. Desta forma, justificamos o nosso 

trabalho de pesquisa a partir dessa condição, da necessidade de se repensar posturas, atitudes 

e toda uma prática pedagógica de ensino de LE.  

Mais especificamente, estendemos a justificativa do nosso trabalho também para a 

necessidade de entendermos as implicações de se ensinar uma língua internacional (LI), 

chamando a atenção, principalmente, para a perspectiva intercultural crítica que deve orientar 

a prática docente, para o questionamento e reformulação de conceitos historicamente 

consagrados. Em última instância, para a adoção de abordagens que visem, acima de tudo, à 

promoção da educação para a cidadania a partir do amplo acesso a esta que é uma das 

ferramentas de poder mais importantes da atualidade (GUILHERME, 2002).   

Pesquisas como esta, voltadas eminentemente para a prática do professor brasileiro de 

língua inglesa, onde o mesmo possa se enxergar não só como receptor, mas principalmente, 

como ‘produtor’ de conhecimento, acreditamos, ocupa um espaço legítimo dentro da 

Lingüística Aplicada (LA). Estamos certos de que, por sua natureza transdisciplinar, a LA 

acata e referenda as premissas, posturas, os princípios e procedimentos metodológicos usados 

no tratamento do nosso objeto (sujeito) de estudo.   

Assim, faz-se importante ressaltar que o nosso interesse em levar a cabo este estudo 

está em sintonia com o ritmo de produção de inúmeros trabalhos de pesquisa que têm sido 

publicados sobre o inglês ensinado e estudado nos mais diversos países, da Rússia à Nigéria, 

da Finlândia à Macedônia. Nosso intento é, portanto, propor uma ampla reflexão crítica sobre 

o tema, suas implicações e complexidades, assim como contribuir para uma maior 

representatividade do Brasil nesse cabedal de conhecimentos e para o debate sobre a 

necessidade de, nós, professores brasileiros de inglês, estarmos atentos às pedagogias 

adequadas ao ensino de ILI no nosso contexto, tanto no momento de nossa formação como ao 

longo da nossa vida profissional. 

 

1.5 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Tomando como pano de fundo a condição do inglês como língua internacional (ILI) e 

suas implicações políticas, sociais, culturais e pedagógicas, e considerando o professor como 
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agente fundamental na construção de um discurso intercultural crítico dentro e fora das salas 

de aula de ILI, os objetivos desse trabalho de pesquisa são: 

1. Investigar como o professor de língua inglesa de três realidades educacionais de 

Salvador se percebe no contexto de inglês como língua internacional (ILI) e de que forma 

ele/ela conduz a sua prática, levando-se em consideração suas crenças, condições de 

trabalho, limitações e os objetivos específicos de seus respectivos programas;   

2. Discutir, tomando como base os dados coletados, a necessidade de se conceber o 

processo de ensino e aprendizagem do inglês a partir de uma perspectiva intercultural 

crítica, apontando a(s) pedagogia(s) adequada(s) à realidade local, assim como os desafios 

que a adoção desta(s) pedagogia(s) apresenta para o professor contemporâneo.  

 

1.6 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Para a concretização dos nossos propósitos, tomamos como norteadoras as seguintes 

perguntas de pesquisa:  

1. Como o professor se posiciona e conduz a sua prática no contexto de ensino de 

inglês como língua internacional (ILI) em Salvador, Bahia, Brasil?  

2. O contexto de atuação (curso livre, escola pública regular e ensino superior), com 

seus objetivos curriculares e suas idiossincrasias, determina a adoção de diferentes posturas 

por parte do professor no exercício de sua prática diária de sala de aula?   

3. O professor que atua em Salvador entende sua prática de ensino de inglês como um 

ato político-ideológico?  

4. O professor de inglês reconhece as particularidades e implicações metodológicas 

de se ensinar uma língua internacional?  

5. Qual seria o perfil de professor mais adequado ao ensino de inglês como língua 

internacional em contextos como o nosso?     

6. Qual(ais) é(são) a(s) pedagogia(s) adequada(s) ao ensino de ILI em Salvador, 

Bahia, Brasil, e quais os desafios que a adoção desta(s) pedagogia(s) representa para o 

professor contemporâneo? 
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1.7 HIPÓTESES  

 

São estas as hipóteses que orientam o nosso trabalho:  

1. O professor de inglês de Salvador, de maneira geral, ainda está distanciado e/ou 

alheio dos (aos) últimos desenvolvimentos extralingüísticos e das (às) implicações de se 

ensinar inglês como língua internacional;  

2. O professor de inglês atuando em Salvador não enxerga a sua prática como uma 

atividade político-ideológica;  

3. O professor de inglês de Salvador, não importando o contexto em que atua, está 

descontente com a prática de repetição de padrões pedagógicos ultrapassados e assentados 

em um vácuo social;  

4. O professor de inglês de Salvador não adota uma postura interculturalmente 

sensível e pouco trabalha com materiais que fomentem tal atitude;     

5. A adoção de uma pedagogia intercultural crítica para o ensino de ILI em Salvador 

aparece como um grande desafio para o professor.   

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Considerando suas partes essenciais, este trabalho de pesquisa está organizado em 

cinco capítulos, além das considerações finais, referências e dos anexos.  

O CAPÍTULO 1, “Primeiros passos”, tem como objetivo traçar, em linhas gerais, os 

caminhos percorridos na concepção e no desenvolvimento do nosso trabalho. Após uma breve 

introdução com o propósito de explicitarmos o contexto em que a pesquisa se ancora e o que 

nos motivou a encampá-la, o Capítulo se encarrega também de apresentar o nosso problema 

de pesquisa, a justificativa, os objetivos gerais, as hipóteses e as nossas perguntas norteadoras.  

A partir de uma didática de explanação teórica sobre a pesquisa qualitativa e o método 

etnográfico, o CAPÍTULO 2, “Considerações Metodológicas”, trata objetivamente dos 

aspectos metodológicos do nosso estudo, englobando a escolha pelo tipo de investigação, os 

critérios adotados para a seleção de informantes, a definição por cenários específicos de 

atuação dos docentes escolhidos, os instrumentos de coleta de dados e, finalmente, os 

procedimentos que orientaram a nossa análise e interpretação dos dados.   

No CAPÍTULO 3, “Inglês como língua internacional”, apresentamos a primeira parte 

do arcabouço teórico em que se fundamenta o trabalho. Iniciamos com uma revisão sobre a 

história da língua inglesa, desde os primórdios de sua trajetória como língua pouco importante 
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no século XVI, até tornar-se uma língua imperial de alcance mundial. Em seguida, 

apresentamos um panorama geral do inglês nas mais diversas partes do mundo, enfocando as 

possíveis causas e as implicações políticas, ideológicas e sociais de sua expansão como língua 

global da modernidade. Na seqüência, definimos o que seria uma ‘língua internacional’ (LI), 

chamando a atenção para questões relevantes como a custódia e as referências culturais de um 

idioma que alcança tal status. Finalmente, sob a perspectiva de ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira (LE), remetemo-nos à bilionária indústria de Ensino de Língua Inglesa 

(ELI), discutindo sua influência tanto em nível mundial quanto local, para então concluir com 

a abordagem de dois temas convergentes e relevantes para a prática pedagógica de LI nos 

diversos contextos: ‘o lugar da cultura’ e ‘o desenvolvimento da competência intercultural’. 

Ainda dentro de uma perspectiva política, o CAPÍTULO 4, “A Pedagogia Crítica e o 

ensino de inglês”, discorre como, na terra de Paulo Freire, práticas pedagógicas fundadas em 

princípios de apropriação e transformação social, continuam ofuscadas por aquelas mais 

tradicionais, no caso do ensino de línguas, ainda voltadas para explicações descritivas de 

fenômenos lingüísticos e para análises contrastivas entre língua alvo e língua materna. Sem 

deixarmos de enxergar um possível e importante alinhamento entre a Pedagogia Crítica e as 

abordagens de ensino de línguas mais críticas e realistas, discutiremos a criação de condições 

que ajudem o professor a desenvolver sua consciência crítica e a capacidade de fomentar um 

ambiente educacional propício ao uso de estratégias típicas da Pedagogia Crítica freireana 

como reflexão, discordância, não-conformismo, diferença, diálogo, empoderamento, ação, 

transformação e esperança, dentre outras. 

O CAPITULO 5, “Por uma pedagogia intercultural crítica: Uma pesquisa com 

professores de inglês de Salvador, Bahia”, expõe o cerne da pesquisa, descrevendo os 

detalhes, as ações e etapas desenvolvidas para a implementação do processo de investigação. 

Aliado a isso, discutimos a experiência de conviver com colegas docentes de vários 

segmentos do ensino de língua inglesa de Salvador no papel de observador não-participante 

nas três dezenas de visitas às suas sala de aula, assim como apresentamos a análise e 

interpretação de dados obtidos através dos instrumentos escolhidos, sempre à luz das nossas 

perguntas norteadoras e hipóteses iniciais.     

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, respondendo às nossas perguntas e discutindo 

nossas hipóteses, procuramos sintetizar nossas descobertas e, através destas, promover 

algumas reflexões acerca do papel do professor brasileiro de inglês atuando em contextos 

diversos, muitos deles, adversos. De posse dos nossos achados, partimos para propor tomadas 

de posição e apontar caminhos que privilegiem a prática docente intercultural crítica, 
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adequada à nova ordem mundial, sem a intenção de nos fazermos prescritivos, muito menos, 

definitivos. 

As seções finais do trabalho trazem, além das referências bibliográficas, anexos com 

todos os questionários de pesquisa preenchidos (sem identificação), assim como dos registros 

etnográficos realizados durante as observações em sala de aula. Como as entrevistas em grupo 

não seguiram um roteiro pré-determinado, não apresentamos formulários. O conteúdo integral 

desses encontros está registrado em transcrições pessoais e disponíveis em vídeo. A título de 

esclarecimento, as epígrafes que aparecem em todos os Capítulos e nas Considerações Finais 

visam igualmente a promover uma reflexão crítica sobre cada um dos temas aqui discutidos.     
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2 – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 
 
Para começar, um poema deve ser mágico e, só então, musical 
como uma gaivota. Deve ser um movimento brilhante e manter 
em segredo o desabrochar de um pássaro. Deve ser esbelto 
como um sino e deve também proteger contra o fogo. Deve 
possuir a sabedoria dos arcos e deve curvar-se como uma rosa. 
Deve ser capaz de ouvir a luminosidade dos pombos e dos 
veados. E deve também ser capaz de esconder o que procura, 
como uma noiva. E sobre tudo isso eu gostaria de sobrevoar 
Deus, sorrindo a partir da capa do poema (VILLA, JOSE 
GARCIA, 1942).6

                                                           
6First, a poem must be magical, then musical as a sea-gull. It must be a brightness moving, and hold secret a bird's 
flowering. It must be slender as a bell, and it must hold fire as well. It must have the wisdom of bows, and it must kneel like a 
rose. It must be able to hear the luminance of dove and deer. It must be able to hide what it seeks, like a bride. And over all I 
would like to hover God, smiling from the poem's cover. (Lyric 17; poeta filipino, Garcia Villa notabilizou-se por sua obra 
literária escrita em língua inglesa. A forma como Villa escreve o poema nos remete a uma seqüência metodológica de se 
construir uma obra poética, o que explica a nossa escolha pelo mesmo como epígrafe desse capítulo).        
 

   
 
 
2.1 A PESQUISA QUALITATIVA 

 

Como assinala Mendes (2004, p.21), “o pesquisador, ao predispor-se a estudar um 

determinado recorte da realidade, deve ter em mente a complexidade de aspectos que estão 

em jogo”, assim como “as dificuldades que irá enfrentar para dar conta dessa realidade”. É 

necessário também que o estudioso tenha uma visão clara e objetiva do seu objeto de estudo 

para que o processo de investigação leve-o a optar pelo método de pesquisa que lhe ofereça os 

instrumentos e procedimentos mais adequados ao trabalho que pretende encampar.    

Dentro do escopo das abordagens qualitativas de investigação, encontramos na 

etnografia crítica de sala de aula o método de pesquisa mais apropriado à condução do 

presente estudo. Ao enxergar o ambiente instrucional como “interacional diversificado, no 

qual estão em evidência aspectos físicos, cognitivos, sociais, pessoais e afetivos” (MENDES, 

2004, p.21), o referido método dispõe de instrumentos e técnicas de observação que 

privilegiam uma perspectiva mais holística de análise e interpretação. 

De acordo com Stern (1983), a idéia de se pesquisar questões relacionadas ao ensino 

de línguas não é mais algo tão remoto ou desconhecido, embora, ainda hoje, muitos 

professores se mostrem céticos e se irritem facilmente quando os resultados das pesquisas lhes 

parecem inconclusivos ou muito distantes das realidades da sala de aula. Para uma boa gama 

de profissionais de ensino de línguas, pesquisas soam como “inúteis atividades da torre de 

marfim” (STERN, 1983, p.53), ou bancos de dados para acadêmicos escreverem livros. 
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Curiosamente, com o passar do tempo, essas visões negativas deram lugar a crenças 

excessivas no valor e na importância da pesquisa, uma vez que, não raramente, tudo o que se 

produzia sob o rótulo de ‘pesquisa’ passou a ser aceito como verdade incontestável. Tal 

postura, portanto, tem se mostrado problemática porque normalmente desconsidera “um 

exame mais crítico do mérito intrínseco de um determinado estudo ou a sua relevância para 

uma determinada situação” (STERN, 1983, p.53).  

Como se sabe, o desenvolvimento das ciências da linguagem e o movimento científico 

na educação, ocorridos no final do século XIX, abriram caminho para abordagens de pesquisa 

no campo de ensino e aprendizagem de línguas. Contudo, foi somente a partir da década de 

1950, principalmente com as pesquisas realizadas no Instituto da Linguagem da Universidade 

de Michigan, sob a liderança de Charles Fries, que o ensino de língua veio tornar-se “assunto 

de um esforço de pesquisa mais consistente e mais cuidadoso” (STERN, 1983, p.54). O 

esforço refletiu nas décadas seguintes e, a partir daí, foram criados muitos centros fortemente 

voltados para a pesquisa, principalmente na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos.   

Com o avanço das pesquisas voltadas para a pedagogia de línguas, várias sub-áreas de 

investigação foram delineadas e consolidadas em praticamente todas as partes do mundo. No 

contexto brasileiro, entretanto, como argumentam Cavalcanti e Moita Lopes (1991), durante 

muito tempo, a sala de aula se caracterizou muito mais como locus de ensino que de pesquisa. 

Tal panorama, de acordo com Mendes (2004), só veio se modificar a partir do surgimento, nas 

últimas décadas, de um grande número de trabalhos investigativos que, dentro do processo de 

ensino e aprendizagem de línguas, buscaram privilegiar o contexto de interação em sala de 

aula. Nas palavras da autora:  
As pesquisas em sala de aula, considerando diferentes métodos 
e instrumentos de pesquisa, passaram a se interessar pelo que 
ocorre durante o processo de ensino/aprendizagem, explorando 
a sala de aula como ambiente privilegiado de construção do 
conhecimento, no qual o professor possa atuar como 
pesquisador e observador crítico de sua própria prática 
(MENDES, 2004, p.21-22).     

 

Sendo assim, a constatação de que as tendências atuais na área de ensino e 

aprendizagem de línguas, tanto no Brasil quanto no exterior, têm apontado a sala de aula 

como foco de estudo cada vez mais freqüente (CAVALCANTI; MOITA LOPES, 1991; 

KFOURI-KANEOYA, 2003), contribuindo principalmente para a formação do professor- 

pesquisador, observando, registrando e refletindo sobre questões e práticas pedagógicas, 

denota o avanço e a consolidação de uma cultura sólida de investigação. Certamente, sob a 

perspectiva dessa cultura de investigação que, com o passar do tempo, vem investindo-se de 
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maior complexidade, podem-se levantar proposições, tecer considerações, apresentar 

resultados e dar contribuições de grande interesse para as comunidades acadêmicas locais, 

com reflexos diretos e imediatos para as mais diversas áreas do processo educacional. . 

Logicamente, como argumenta Pádua (2002, p.16), “a busca de uma verdadeira 

explicação para as relações que ocorrem entre os fatos, sejam naturais ou sociais, passa pela 

discussão do método”. Sabemos que até hoje a tradição dominante da pesquisa científica é a 

lógico-experimental, em muitos aspectos, “por força da expectativa modernista da 

experimentação matematicamente controlada” (DEMO, 2001, p.9). Ancorados em premissas 

como segurança, objetividade e sistematização absolutas, rigidez e controle de procedimentos, 

assim como na busca pela suposta neutralidade científica, os métodos de orientação 

quantitativa sempre constaram da pauta dos mais renomados pesquisadores, amealhando 

grande prestígio e credibilidade nas comunidades científicas de todo o mundo.  

Entretanto, com o desenvolvimento das investigações nas ciências humanas, a 

pesquisa quantitativa mostrou-se incompleta na tentativa de explicar fenômenos que não os 

naturais. Desta maneira, abriu-se espaço para que as chamadas pesquisas qualitativas 

procurassem “consolidar procedimentos que pudessem superar os limites das análises 

meramente quantitativas” (PÁDUA, 2002, p.33).  Complementa a autora: 
Se nas ciências naturais a questão do método propiciou – via 
experimentação – uma “segurança” para as explicações 
científicas, um problema surge com a tentativa de se elaborar 
sistemas explicativos para as ciências humanas: Como medir o 
social? Como encontrar parâmetros para entender/controlar a 
dinâmica dos grupos sociais? das classes? dos indivíduos e 
suas motivações para a ação social, a questão da liberdade e do 
Estado? O método das ciências naturais poderia ser aplicado 
nas ciências sociais? (PÁDUA, 2002, p.21-22).  

 

Surgidos notadamente no seio da antropologia e da sociologia para depois irromperem 

na investigação educacional, os métodos qualitativos ou interpretativistas de pesquisa se 

caracterizam pela oposição aos métodos de cunho quantitativo (MENDES, 2004). Contudo, 

como atesta Demo (2001, p.8), “todo fenômeno qualitativo é dotado também e naturalmente 

de faces quantitativas e vice-versa”, sendo, portanto, salutar adotarmos o pressuposto de que 

métodos quantitativos e qualitativos deveriam ser tomados como complementares e não como 

excludentes. É o que igualmente lembra Neves (1996, p.2) ao afirmar que “embora difiram 

quanto à forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de 

pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir 

para a melhor compreensão dos fenômenos”.   
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Segundo o próprio Neves (1996), os estudos de pesquisa qualitativa diferem entre si 

no tocante ao método, às formas e aos objetivos. Entretanto, mesmo diante da diversidade que 

permeia os trabalhos qualitativos, Godoy (1995 apud NEVES, 1996) identifica algumas 

características da pesquisa qualitativa como essenciais e convergentes: (1) o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; (2) o caráter 

descritivo; (3) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador; e (4) o enfoque indutivo. Em um nível mais filosófico, Mendes (2004, p.23) 

relaciona outras duas características da pesquisa qualitativa que considera fundamentais: (1) o 

compromisso com uma abordagem hermenêutica e (2) uma crítica à política e aos métodos 

positivistas.    

Triviños (1987), por sua vez, argumenta que a pesquisa qualitativa é freqüentemente 

tomada como uma ‘expressão genérica’ para um certo tipo de investigação científica. Para 

Demo (2001) e autores como Denzin e Lincoln (1998 apud MENDES, 2004), um dos 

problemas mais complicados dessa forma de pesquisa é a sua imprecisão conceitual, uma vez 

que seu campo de atuação é amplo e seu processo de desenvolvimento vem se dando em 

bases bastante complexas. Assim, para melhor entendermos a evolução e as orientações 

práticas e filosóficas da pesquisa qualitativa, é preciso que analisemos os diferentes 

significados incorporados pela mesma ao longo do tempo. A categorização delineada por 

Mendes (2004, p.22), tomando como base Denzin e Lincoln (1998), é bastante esclarecedora:   
É possível identificar cinco grandes momentos da história da 
pesquisa qualitativa: o período tradicional (1900-1950), 
influenciado pelo positivismo; o período modernista (1950-
1970) e o dos gêneros (1970-1986), influenciados pelo 
surgimento das considerações pós-positivistas; o período da 
crise da representação (1986-1990), que retrata a busca dos 
pesquisadores em situar a si mesmos e aos objetos nos textos 
reflexivos; e o atual, que se caracteriza por uma nova 
sensibilidade e por uma crítica aos paradigmas anteriores.    

 

Na sua versão mais atual, adiciona a autora, a pesquisa qualitativa, pelo fato de não 

privilegiar um único método ou procedimento em detrimento de outro, é vista como uma 

espécie de ‘multimétodo’, onde o pesquisador faz uso de abordagens, métodos e técnicas 

oriundas da etnometodologia, fenomenologia, hermenêutica, etnografia e, mais recentemente, 

dos estudos culturais (MENDES, 2004). Tal diversidade se manifesta também nas diferentes 

técnicas de investigação que variam dos estudos de caso a relatos de experiência pessoal, 

entrevistas, histórias de vida, observações participantes e não-participantes, só para citar 

algumas. 
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2.2 A PESQUISA ETNOGRÁFICA 

 

De acordo com Watson-Gegeo (1988, p.576-77) a pesquisa qualitativa é “um termo 

guarda-chuva para muitos tipos de abordagens e técnicas de pesquisa, incluindo a 

‘etnografia’, estudos de caso, indução analítica, análise de conteúdo, semiótica, hermenêutica, 

histórias de vida e certos tipos de análises computacionais e estatísticas”. Godoy (1995), mais 

especificamente, ressalta que, sob o paradigma da pesquisa qualitativa ou interpretativista, há 

pelo menos três diferentes possibilidades a serem seguidas pelo pesquisador: (1) a pesquisa 

documental, (2) o estudo de caso e a (3) etnografia. A ‘pesquisa documental’ caracteriza-se 

pelo exame de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser 

reexaminados, visando-se a uma interpretação nova ou complementar. Nesse tipo de pesquisa, 

a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 

chamamos de fontes primárias (NEVES, 1996; MARCONI; LACATOS, 2002).  

Já o ‘estudo de caso’, adaptado da tradição médica e psicológica, constitui-se numa 

análise mais profunda de uma unidade de estudo que objetiva o exame detalhado de um 

ambiente, de um sujeito ou de uma situação específica. É uma abordagem que considera 

qualquer unidade social como um todo, embora não se possa perder de vista que se trata 

apenas de uma tentativa de abranger as características mais importantes de um determinado 

tema e não a análise do indivíduo em toda a sua unicidade (PÁDUA, 2002).  

A ‘pesquisa etnográfica’ ou ‘etnografia’ tem se destacado como um dos métodos 

qualitativos mais importantes da pesquisa social, com penetração cada vez mais firme na área 

educacional. Segundo Cançado (1994, p.56), “sociólogos, lingüistas e psicólogos sociais 

começaram a se interessar por esse método por perceberem a importância de se estudar o 

comportamento no seu contexto social”. Referindo-se mais especificamente à educação, a 

autora afirma que a aplicação da etnografia nesse campo se deve “à insatisfação com os 

resultados obtidos através das pesquisas experimentais” que, de certa forma, por se utilizarem 

de corpora que ‘simulam’ situações de sala de aula, deixam de lado “a verdadeira interação 

do contexto social do ensino que é a ‘real’ sala de aula” (CANÇADO, 1994, p.56).    

Termo amplo e de difícil definição, considerado por muitos autores como “o estudo da 

cultura” (SPRADLEY, 1979 apud TRIVIÑOS, 1987, p.121), a etnografia é oriunda da 

tradição antropológica de pesquisa qualitativa. Num sentido mais restrito, consiste de um 

conjunto particular de procedimentos metodológicos e interpretativos desenvolvidos ao longo 

do século XX, cuja forma mais característica envolve a participação do etnógrafo na vida 

diária das pessoas por um determinado período de tempo, observando o que acontece, o que 
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se diz, questionando, coletando quaisquer dados relevantes à sua pesquisa (HAMMERSLEY; 

ATKINSON, 1997).  

Na visão de Watson-Gegeo (1988, p.576), a etnografia é “o estudo do comportamento 

das pessoas em situações naturais e recorrentes, tendo como foco a interpretação cultural do 

comportamento humano”. Por suas características intrínsecas, a etnografia, em muitos 

aspectos, “é a forma mais básica de pesquisa social, não somente por sua longa trajetória 

histórica, mas também porque apresenta grande semelhança com a maneira como as pessoas 

dão sentido ao mundo na sua vida cotidiana” (HAMMERSLEY; ATKINSON, 1997, p.2). 

Sendo assim, o papel do etnógrafo seria fornecer uma descrição e uma explanação 

interpretativa do que as pessoas fazem numa determinada situação (sala de aula, vizinhança 

ou comunidade), os resultados de suas interações e o entendimento que elas possuem de suas 

ações (WATSON-GEGEO, 1988). Nesse pormenor, Triviños (1987, p.121) esclarece como se 

desenrola o papel do etnógrafo e como sua ação se orienta:    
A participação do investigador como etnógrafo envolve-o na 
vida própria da comunidade com todas as suas coisas 
essenciais e acidentais. Mas sua ação é disciplinada, orientada 
por princípios e estratégias gerais. De todas as maneiras, sua 
atividade, sem dúvida alguma, está marcada por seus traços 
culturais peculiares, e sua interpretação e busca de significados 
da realidade que investiga não pode fugir às suas próprias 
concepções do homem e do mundo. 

  

Em educação, não raramente, os termos ‘etnografia’, ‘qualitativo’ e ‘naturalístico’ são 

usados como sinônimos. Contudo, como ressalta Watson-Gegeo (1988), eles diferem 

essencialmente entre si. Para essa autora, o que singulariza a etnografia das outras formas de 

pesquisa qualitativa é sua preocupação com o holismo e por esta tratar a cultura não apenas 

como um de muitos fatores a se levar em consideração quando da análise, mas como parte 

integral de todo o processo (WATSON-GEGEO, 1988). Ou seja,  
[p]ara atingir o objetivo de fornecer uma explanação descritiva 
e interpretativa do comportamento das pessoas em um 
determinado contexto, o etnógrafo vale-se da observação 
sistemática, intensiva e detalhada do comportamento específico 
– examinando como comportamento e interação organizam-se 
socialmente – e as regras sociais, expectativas inter-grupos e os 
valores culturais subjacentes àquele comportamento 
(WATSON-GEGEO, 1988, p.577).       

 

 No entendimento de Mendes (2004, p.25), nos últimos anos, um significativo número 

de estudos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da educação tem buscado “eleger 

princípios e estabelecer procedimentos de pesquisa dentro da perspectiva dos estudos do tipo 

etnográfico”. Nessa linha de pensamento, Cançado (1994) aponta que a etnografia se orienta 
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por dois princípios básicos: o princípio ‘êmico’ e o princípio ‘holístico’. Elegendo a sala de 

aula de segunda língua como pano de fundo para a aplicação da pesquisa etnográfica, a autora 

esclarece: 
O princípio êmico demanda que o observador deixe de lado 
visões pré-estabelecidas, padrões de medição, modelos, 
esquemas e tipologias, e considere o fenômeno sala de aula sob 
o ponto de vista funcional do dia a dia. O princípio holístico 
examina a sala de aula como um todo: todos os aspectos têm 
relevância para a análise da interação: tantos os aspectos 
sociais, como os pessoais, os físicos, etc. (CANÇADO, 1994, 
p.56).   

 

Como é do nosso conhecimento, qualquer trabalho de investigação, principalmente no 

âmbito das ciências sociais, deve almejar resultados que provoquem algum tipo de mudança 

no comportamento dos indivíduos estudados, assim como no contexto em que estes operam. 

Observados os princípios norteadores da pesquisa etnográfica, faz-se relevante atentar para 

aquilo que Hammersley e Atkinson (1997) chamam de “a política da etnografia”, que se 

baseia no pressuposto de que, na prática, toda pesquisa sempre traz conseqüências políticas. 

Desta forma, já que a ciência social fornece não apenas conhecimento abstrato, mas a 

base para a ação que leva à transformação do mundo no sentido de se alcançar a auto- 

realização humana, a etnografia, assim como outras formas de pesquisa social, “precisa 

preocupar-se simultaneamente com questões relacionadas tanto a fatos quanto a valores, e seu 

papel, inevitavelmente, envolve intervenção política, estejam os pesquisadores cônscios disto 

ou não” (HAMMERSLEY; ATKINSON, 1997, p.15). Quem sabe assim, ainda na visão dos 

autores, os resultados de trabalhos etnográficos e de toda a pesquisa social sejam retirados das 

prateleiras empoeiradas e causem algum tipo de impacto mais transformador e emancipatório, 

uma vez que para ter valor “a pesquisa etnográfica deve objetivar não só a compreensão do 

mundo, mas a aplicação de suas descobertas no sentido de provocar mudanças” 

(HAMMERSLEY; ATKINSON, 1997, p.15).    

Em resumo, o trabalho de pesquisa e os resultados que dele advêm são extremamente 

valiosos para ficarem restritos a um grupo seleto de pessoas ou acumulando poeira nas 

estantes das bibliotecas. A pesquisa etnográfica busca entender o mundo para transformá-lo. 

Por essa característica em especial, o método etnográfico de investigação vem sendo cada vez 

mais utilizado nas ciências humanas. Com a emergência da chamada ‘etnografia crítica’ em 

áreas como educação e ensino de línguas, ele se consolida como um dos métodos mais 

confiáveis no auxílio ao pesquisador. Logicamente, nossa opção pela etnografia crítica, mais 



 40 

precisamente, aquela de sala de aula de línguas, que veremos a seguir, levou em conta todos 

esses aspectos.      

 

2.3 A ETNOGRAFIA DE SALA DE AULA DE LÍNGUAS 

 

De acordo com Allwright (1983, p.191), a pesquisa de sala de aula é um tipo de 

investigação etnográfica que trata a sala de aula de língua, não apenas como “o ambiente a ser 

investigado, porém, e mais importante, como o objeto da investigação”. Para Watson-Gegeo 

(1988), pesquisas de sala de aula no campo de aquisição de língua estrangeira e segunda 

língua, assim como em educação bilíngüe, têm, ao longo do tempo, se valido de uma 

variedade de metodologias fundadas no paradigma qualitativo, em especial a etnografia. 

Entretanto, para essa autora, muitos dos estudos auto-intitulados etnográficos “são 

impressionistas e superficiais” (WATSON-GEGEO, 1988, p.575).     

O impressionismo e a superficialidade a que se refere Watson-Gegeo (1988) talvez 

manifestem-se através da baixa ou limitada aplicação dos resultados da maioria dos estudos 

etnográficos ou por estes cultivarem um certo distanciamento do viés mais político da 

pesquisa. De alguma forma, tal condição demonstra ainda algum alinhamento com a 

preocupação positivista de se fazer investigação científica.  

Entretanto, como salienta Canagarajah (1993), os métodos etnográficos, cada vez 

mais, vêm passando por importantes questionamentos e reformulações, principalmente na 

área de ensino de língua inglesa em países periféricos. De acordo com o autor, nesses 

contextos, consolida-se a tendência de se ir além da ‘etnografia descritiva’, abrindo-se espaço 

para a prática etnográfica ideologicamente sensível, a chamada ‘etnografia crítica’. Por 

natureza, a etnografia crítica é capaz de “penetrar a objetividade e o cientificismo 

descompromissados da atitude empírica positivista que está por trás da etnografia descritiva, 

assim como desmistificar os interesses que servem determinadas culturas na tarefa de se 

esquivar de questões relacionadas a poder” (CANAGARAJAH, 1993, p.605).  

Watson-Gegeo (1988) argumenta que a etnografia é uma importante alternativa a 

outras formas de pesquisa educacional, uma vez que através desta podem-se abordar questões 

básicas tanto teóricas quanto práticas, inerentes ao processo de ensino e aprendizagem de 

segunda língua e LE. Para esta autora, este método e seus procedimentos nos oferecem, por 

exemplo, uma abordagem de documentação sistemática das interações de ensino e 

aprendizagem em ricos e contextualizados detalhes com o objetivo de desenvolver uma teoria 

gerada a partir de dados, assim como, no caso de ensino e cultura educacional, podemos 
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estudar como o papel do professor de língua é definido e legitimado em diferentes sociedades. 

Já no tocante à prática, a etnografia pode ser útil de duas formas essenciais: em primeiro 

lugar, as técnicas etnográficas de observação e entrevista podem ser aplicadas a projetos de 

desenvolvimento, supervisão e acompanhamento docente, seja em contextos de pré-serviço ou 

em serviço, bem como    
...podem ajudar os professores a se diferenciarem nas suas 
próprias salas de aula. Estes podem aprender métodos 
etnográficos de pesquisa, seja formalmente, participando de 
cursos específicos, ou informalmente, como aprendizes, 
trabalhando ao lado de um etnógrafo experiente. Aumentando 
suas habilidades de observação, os professores podem adquirir 
uma maior conscientização sobre a organização da sala de aula, 
estratégias de ensino e aprendizagem e sobre os padrões de 
interação entre grupos em suas salas de aula. Essas observações 
podem servir de base para reflexões sobre a própria prática do 
docente assim como para a experimentação com estilos de 
ensino e técnicas de controle de sala de aula alternativos 
(WATSON-GEGEO, 1988, p.588).    

 

Como mencionado anteriormente, um ponto de importância fundamental dentro da 

etnografia de sala de aula se refere ao papel do pesquisador. Para começar, é preciso se 

estabelecer um relacionamento de confiança entre o pesquisador, o professor-informante e os 

alunos, não só para que o trabalho de pesquisa transcorra de forma harmônica, mas, 

principalmente, para que se dissipe a imagem do espião, do intruso, que com sua presença, 

incomoda a todos na sala de aula, imagem incompatível com um pesquisador etnográfico.  

Com referência ao corpus de pesquisa, sabemos que a etnografia de sala de aula 

produz uma quantidade significativa de registros. Isso requer do pesquisador, além de um 

bom domínio das técnicas e estratégias de coleta e tratamento de dados pertinentes ao método, 

uma série de tomadas de decisões no sentido de se orientar fielmente para o foco do trabalho. 

Diante da natureza subjetiva da análise de corpora etnográficos, Cançado (1994) 

sugere que, na busca de uma maior confiabilidade para seus dados, o pesquisador lance mão 

da técnica de ‘triangulação’, ou seja, “o uso de diferentes tipos de corpora, a partir da mesma 

situação-alvo, com diferentes métodos, e uma variedade de instrumentos de pesquisa” 

(CANÇADO, 1994, p.57). Tal recomendação vai ao encontro do pensamento de Watson-

Gegeo (1988, p.588), que afirma que o “verdadeiro trabalho etnográfico” precisa ser, acima 

de tudo, “sistemático, detalhado e rigoroso”.  

Assim, estabelecido o nosso corpus, reforçamos que nossa intenção nesse trabalho é 

nos orientarmos pelos pressupostos da etnografia crítica aplicada à sala de aula de ILI. Da 

posse dos nossos dados, então, partiremos para uma análise crítico-reflexiva das realidades, 
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apresentando não apenas o que foi feito, mas por que foi feito, o que deixou de se fazer, assim 

como que conseqüências podem advir de cada uma dessas ações.       

 

2.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Após a exposição sobre os princípios da pesquisa qualitativa em que o nosso trabalho 

investigativo se ancora, passaremos, na seqüência, a discutir as fases, os elementos e os 

procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Seguindo-se à 

seleção e à leitura da bibliografia específica, com o objetivo de estabelecer o nosso marco 

teórico, tratamos de definir os critérios para a seleção dos professores de língua inglesa que 

serviram de informantes para a investigação. Diante do diversificado universo em que se 

ensina e se aprende inglês na cidade de Salvador, optamos por investigar três grandes e 

importantes cenários educacionais, respeitando suas idiossincrasias e particularidades. De 

modo geral, a escolha se pautou pela tentativa de englobar os mais diferentes cenários, 

visando a abarcar um panorama mais amplo possível das realidades educacionais em que 

ocorre o processo de ensino e aprendizagem de inglês como LE nos espaços em questão.  

 

2.4.1 Os informantes e critérios para seleção  

 

Como explicitado anteriormente, foram convidados para a pesquisa etnográfica um 

total de 15 (quinze) professores de língua inglesa com os mais variados perfis e tipos de 

experiência. Embora a indicação desses profissionais tenha atendido a critérios mais ou menos 

flexíveis, a escolha final levou em consideração o fato de que estávamos em busca de 

professores que, de uma forma ou de outra, já tivessem demonstrado algum interesse pelos 

temas da pesquisa em conversas informais, encontros de professores, seminários locais, 

treinamentos internos, cursos de pós-graduação, dentre outros.         

Nessa linha de raciocínio, decidimos, então, por 5 (cinco) professores atuando no 

ensino superior (universidades, faculdades, centros universitários, cursos de extensão), 5 

(cinco) professores atuando nos ensinos fundamental e médio dos sistemas público (federal, 

estadual e municipal) e privado de ensino e 5 (cinco) professores de cursos livres. Uma vez 

que optamos por mesclar as realidades de atuação do docente, a decisão pelo perfil do 

professor-participante também se pautou por uma certa diversidade. Isto é, procuramos 

trabalhar com professores e professoras com formação e experiência profissional variadas, 

muitos ex-alunos nossos de pós-graduação em língua inglesa, sem deixar de lembrar que 
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vários deles atuam em mais de um segmento educacional. O QUADRO 1 abaixo sintetiza o 

perfil dos professores-informantes da pesquisa:       

 
QUADRO 1 - Informações sobre os professores participantes (2006-2007) 

Professor  Sexo Experiência Formação 
P1 F 24 anos Bacharelado em Letras, cursos de curta duração 
P2 M 34 anos Bacharelado em Letras, cursos de curta duração 
P3 F 11 anos Licenciatura em Letras com Inglês 
P4 M 10 anos Bacharelado em LE, disciplinas especiais de mestrado  
P5 F 11 anos Bacharelado em Comunicação Social e Licenciatura em Letras 
P6 F 19 anos Licenciatura em Letras com Inglês, Especialização em LI 
P7 M 08 anos Bacharelado em LE, Especialização em LI 
P8 M 12 anos Licenciatura em Letras com Inglês (concluinte) 
P9 M 04 anos Licenciatura em LE – Inglês, Especialização em LI 

P10 F 17 anos Licenciatura em Letras com Inglês, Especialização em LI 
P11 M 05 anos Licenciatura em Letras com Inglês e Português (concluinte) 
P12 F 16 anos Licenciatura em Letras com Inglês, Especialização em LI 
P13 F 30 anos Licenciatura em Letras com Inglês, Especializações em língua 

inglesa e literatura anglo-americana e em língua portuguesa 
P14 F 24 anos Licenciatura em Letras com Inglês, Especialização em LI 
P15 F 04 anos Licenciatura em Letras com Inglês, Especialização em LI 

 

Dos quinze professores selecionados, 9 (nove), ou seja, 60,0%, são do sexo feminino, 

o que representa fielmente tal realidade, já que, como em quase todos os ramos da educação, 

há muito mais profissionais do sexo feminino que masculino. O tempo de experiência variou 

do mais longo, 34 (trinta e quatro) anos, para o mais breve, 4 (quatro) anos, o que nos deu 

condições de ver em ação professores com histórias de ensino bastante diferentes. Além disso, 

pudemos analisar não só como os profissionais mais novos têm se engajado na adoção de 

abordagens de ensino de LE mais contemporâneas, mas também como os mais antigos têm 

repensado e, potencialmente, reciclado e rearticulado suas práticas ao longo do tempo.  

Em termos da formação desses professores, podemos notar que, cada vez mais, a 

profissionalização está se impondo na carreira, em especial nos cursos livres, onde para se 

tornar professor se exigia apenas o domínio do idioma, flexibilizando-se ou até 

negligenciando-se os aspectos da formação acadêmico-pedagógica. Nesse contexto, não era 

incomum termos advogados, engenheiros, médicos, para citar alguns, dando aulas de inglês. 

Por coincidência, já que não analisamos o curriculum vitae de cada informante anteriormente, 

a maioria dos professores convidados possui uma sólida formação acadêmica na área de 

Letras e de ensino de língua inglesa. 

No tocante às instituições em que os professores-informantes atuam, locais onde 

ocorreram as observações etnográficas, o QUADRO 2 a seguir traz um resumo, especificando 

a natureza de cada uma delas, além da quantidade de docentes que participaram do trabalho.      
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QUADRO 2 – Instituições, natureza e número de professores participantes da pesquisa  

Instituição Natureza Participantes 
Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU) Curso livre de inglês 4  

CCAA Curso livre de inglês 1  
Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) Ensino Médio/Superior Federal 1  

Colégio Estadual Thales de Azevedo Ensino Público Estadual 1 
Colégio Militar da Bahia Ensino Médio Federal 1  

Escola Estadual Luiz Viana Filho Ensino Público Estadual 1 
Escola Municipal Isaías Alves Ensino Público Municipal 1 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) Ensino Superior 3 
Universidade Salvador (UNIFACS) Ensino Superior 2 

 

2.4.2 Procedimentos de pesquisa 

 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada a partir de três instrumentos específicos: 

(1) questionário individual, (2) observações de aulas e (3) entrevistas do tipo livre-narrativa 

em grupo. As observações etnográficas assim como as entrevistas não obedeceram a nenhum 

roteiro estruturado e, embora de posse das nossas hipóteses de pesquisa, não estabelecemos a 

priori quaisquer variáveis ou itens pré-concebidos que pudessem influenciar no procedimento 

de registro dos dados. No caso específico da etnografia, basicamente, ‘fotografamos’ de uma 

maneira ampla o que aconteceu nas salas de aula. Foram observadas duas aulas de cada 

professor-informante da mesma classe, sendo que, por conta da incompatibilidade de horário 

entre o professor e o pesquisador, em alguns casos, classes diferentes foram visitadas. A 

pequena mudança de rota não interferiu na confiabilidade do processo, uma vez que o registro 

etnográfico é apenas uma parte da estratégia de triangulação de dados adotada na pesquisa. 

No total, assistimos a 30 (trinta) encontros com alunos das nove instituições, de duração 

variável, atendo-nos ao papel de pesquisador não-participante. A série completa dos registros 

etnográficos feitos à mão pelo pesquisador aparecem nos Anexos do trabalho.  

O outro instrumento de coleta de dados usado com os 15 (quinze) professores foi um 

questionário constando de 35 (trinta e cinco) perguntas, na sua maioria, abertas. Além de 

registrar brevemente os dados pessoais dos informantes, formação profissional e experiência 

de ensino de língua inglesa, o questionário se orienta pelos tópicos centrais do trabalho como 

(1) o inglês como língua internacional e suas implicações pedagógicas, (2) o lugar da cultura 

em tal contexto, (3) a competência intercultural do professor e, finalmente, (4) os princípios 

da pedagogia crítica aplicada ao ensino e à aprendizagem de LE ou, para sermos mais 

específicos, ILI. O questionário foi aplicado antes das observações de aula e, à medida que 

cada professor(a) o devolvia preenchido, recebia um número que passou a identificar o 
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informante por todo o trabalho (P1, P2, P3, P4, P10, P12, etc.). Todos os questionários 

preenchidos, porém não-identificados, constam dos Anexos.  

No intuito de discutir mais profundamente os registros etnográficos de sala de aula e 

os temas abordados no questionário, assim como calibrar a nossa análise de dados, fizemos 

uso de um terceiro instrumento de coleta de dados, a entrevista do tipo livre-narrativa ou não-

diretiva, onde o(a) entrevistado(a) é solicitado(a) a falar livremente a respeito do tema 

pesquisado (PÁDUA, 2002). Foram dois encontros do tipo livre-narrativa com os nossos 

professores-informantes, onde discutimos os grandes temas da nossa investigação já 

mencionados anteriormente. 

Mais especificamente, as entrevistas foram concebidas de forma a apresentar aos 

professores-informantes os objetivos da pesquisa (ver Capítulo 1) para, em seguida, 

discutirmos livremente os temas que a investigação pretendeu abordar. Após um breve 

preâmbulo, delineamos a entrevista coletiva a partir dos quatro grandes tópicos, obedecendo a 

uma seqüência semelhante às perguntas do questionário. Nosso propósito com os encontros 

foi o de proporcionar aos professores a oportunidade de eles poderem interagir, trocar 

experiências, colocar-se diante dos temas de maneira livre, expondo aberta e 

democraticamente seus pontos de vista.   

Além disso, as entrevistas serviram para conhecermos um pouco mais as crenças, os 

valores, as aspirações, expectativas e preocupações dos professores-informantes e como cada 

um deles entende sua profissão a partir da realidade social e educacional em que está inserido. 

Cada encontro teve a duração de 3 (três) horas, com intervalo, somando-se, desta forma, algo 

em torno de 6 (seis) horas de registros em vídeo. Tanto os dois encontros quanto o 

questionário foram conduzidos em português para que os professores, todos brasileiros, 

pudessem se expressar com mais confiança e mais espontaneidade, sem se sentirem 

intimidados pela natural barreira imposta por qualquer língua estrangeira mesmo quando a 

falamos fluentemente.    

Uma vez recolhidos os dados a partir das três diferentes fontes (questionário, 

observações etnográficas e entrevistas), tivemos, em primeiro lugar, que operacionalizar a 

transcrição dos pontos mais relevantes para o trabalho dos dois encontros em grupo. Todo o 

material foi digitalizado e passado para DVD. Adotamos como procedimento básico registrar 

apenas as falas que achávamos mais relevantes para cada tema em debate, tentando, na 

medida do possível, alinhar esses registros orais às respostas dos questionários, assim como 

aos pontos mais interessantes previamente demarcados nas leituras dos diários de observação 

de sala de aula. 
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Não optamos pela transcrição completa das duas entrevistas com o grupo, uma vez que 

estávamos em busca de pistas e/ou insights que pudessem melhor esclarecer determinadas 

situações, reforçar pontos de vista e dar suporte a argumentos propostos ao longo do trabalho 

como, por exemplo, a visão que o professor de inglês de Salvador tem do seu papel no 

contexto de ensino de ILI ou se a pedagogia crítica tem lugar nas suas concepções teóricas de 

ensino de ILI, na sua prática de sala de aula, só para mencionar alguns. Além disso, anotações 

pessoais também foram registradas e usadas durante a análise e interpretação dos dados. 

Como nas outras duas situações de registro de dados, mantivemos o mesmo sistema de 

identificação para cada professor.  

De posse das fontes devidamente organizadas, passamos para a fase de tratamento dos 

dados. Seguindo roteiro sugerido por Cançado (1994), imbuímo-nos das tarefas de ler e reler 

cuidadosamente os registros com o objetivo de obter um panorama global do material 

coletado. Na tentativa de aprimorar o foco da pesquisa, levantamos o máximo de 

regularidades possíveis, fizemos anotações relevantes, indexamos e categorizamos dados, 

cruzamos algumas informações através da técnica de triangulação, verificamos semelhanças e 

diferenças de opiniões sempre à luz dos objetivos e das perguntas norteadoras do nosso 

trabalho.  

Os resultados dessas análises estão devidamente registrados no Capítulo 5 que trata da 

pesquisa per se. Antes disso, porém, temos o Capítulo 3 a seguir que apresenta a primeira 

parte da nossa fundamentação teórica.      
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3 – INGLÊS COMO LÍNGUA INTERNACIONAL 

Eles levaram a minha língua de sangue, Dando-me em troca 
uma outra ‘mais amplamente compreendida’. Mais 
amplamente compreendida! Agora Lábios não podem jamais, 
Jamais comungar com a Minh’Alma: Momentos há em que me 
esforço, mas sempre em vão, para expressar meus sentimentos 
através de uma Melodia nativa… Ó céus, como posso traduzir 
o meu Humor? Eles levaram a minha língua de sangue 
(TARROSA-SUBIDO, T. L., 1940).7

Como salienta Rajagopalan (2004), a afirmação de que o inglês se tornou a língua 

internacional dos tempos atuais já entrou para o reino dos clichês. Quem for capaz de ler o 

poema-epígrafe acima, integra um privilegiado grupo de um bilhão e seiscentos milhões de 

pessoas – quase um terço da população mundial – que hoje fazem algum uso da língua 

inglesa. Motivo de orgulho para muitos e de ressentimento para tantos outros, como atesta 

Widdowson (1997)

  
 

3.1 UMA LÍNGUA SEM PÁTRIA 

 

8

Na sua análise sobre o poder de influência do inglês, o francês Le Breton vai mais 

além, afirmando que, devido a uma das características mais marcantes da língua inglesa no 

momento atual, a sua universalidade, não há categoria humana que não se veja por ela 

, o fato é que nunca na história da humanidade uma língua nacional 

angariou um número tão significativo de falantes e ‘semi-falantes’ nem suscitou semelhante 

sentimento de prestígio para os nascidos no país de origem, ou como diria o autor nigeriano 

Chinua Achebe (1975/2003), os filhos do ‘lar ancestral’ deste idioma.     

Para Le Breton (2005, p.17), podemos ousar dizer que, definitivamente, “não há 

nenhuma categoria da população de um Estado que não se sinta atraída pelo inglês”. Muitas 

são as razões para esse estado de quase fascinação, esclarece o autor:  
Para alguns, o fenômeno se explica pelo fato de ser uma língua 
materna; para outros, pela perenidade da influência colonial e 
mais freqüentemente ainda pelo peso político no mundo de 
língua inglesa e por seu sucesso insolente em todos os âmbitos 
da vida científica, econômica e industrial, que a torna atraente, 
qualquer que seja o peso das tradições com as quais ela se 
confronte (LE BRETON, 2005, p.17).  

  
    

                                                           
7They took away the language of my blood, Giving me one ‘more widely understood.’ More widely understood! Now Lips can 
never, Never with the Soul-of-me commune: Moment there are I strain, but futile ever, To flute my feelings, through some 
native Tune… Alas, how can I interpret my Mood? They took away the language of my blood. (Muted Cry,1940; TARROSA-
SUBIDO, poeta filipina. In: ABAD, 2004, p.174).  
8Widdowson (1997) toca na questão de ressentimento devido ao fato de a expansão do inglês estar diretamente associada à 
escalada de poder global dos EUA e/ou a fenômenos como ‘imperialismo lingüístico’, já que, como defende Phillipson 
(1992), esse avanço está se dando às custas do aniquilamento de várias línguas nativas em diferentes lugares do planeta.    
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afetada, nem mesmo as organizações terroristas que, fatalmente, fazem uso da língua 

universal para instalar, desenvolver e ampliar suas redes de ação e influência mundo afora.  

É lógico que para discorrermos sobre a expansão da língua inglesa não podemos 

deixar de mencionar o contexto histórico em que tal processo se desenvolve. Por decorrência 

de um fenômeno surpreendente que Friedman (2005) alcunha de ‘achatamento do mundo’, 

passamos a compartilhar uma sociedade globalizada, universalizada, mundializada ou, para 

alguns, planetária que, segundo Garrido (2006, p.99), caracteriza-se por “mudanças aceleradas 

e constantes, em dimensões nunca vistas anteriormente”, onde a cada dia diluem-se fronteiras 

e emergem, mesmo em amplos espaços populares, identidades poliglotas, multiétnicas, 

migrantes, feitas com elementos mesclados de várias culturas (CANCLINI, 1999). 

Corriqueiramente, consagramos o termo ‘globalização’ para simbolizar esse 

achatamento do planeta que, na visão de Passet (2003), é uma realidade à qual podemos 

conferir várias faces. Se há comprovadamente o achatamento do planeta, acentuando-se cada 

vez mais a conexão entre estados nacionais, e se, juntamente com tal movimento, “a evolução 

caminha na direção de recursos que aperfeiçoam a comunicação tanto no sentido da 

imediaticidade da informação como no sentido do alcance dessa informação”, como atesta 

Garrido (2006, p.102), torna-se necessário, conforme essa mesma autora, “o uso de códigos 

lingüísticos de conhecimento comum” entre todas as pessoas envolvidas nesse processo que, 

com o passar do tempo, tem se mostrado bastante complexo.  

Não obstante as pesadas críticas ao atual fenômeno de globalização, Leffa (2003) 

resume com propriedade a questão da emergência de um código lingüístico comum a que 

Garrido (2006) se refere, sem, entretanto, deixar de alertar para os riscos impetrados a outras 

línguas, em especial às línguas minoritárias: 
Uma conseqüência imediata da queda das fronteiras 
geográficas é que mais pessoas começam a falar a mesma 
língua. E quando isso acontece, o número de línguas faladas na 
face da Terra começa a diminuir. Quando aumentamos nosso 
círculo de relações para incluir pessoas de outros países e até 
de outros continentes, iniciamos um lento e gradual processo 
de unificação lingüística, incorporando traços de uma e outra 
língua, ainda que com ênfase na língua hegemônica, e 
descartando outros traços, principalmente das línguas 
minoritárias. [...] As comunidades atuais, para manter a 
comunicação entre seus membros, às vezes distantes 
geograficamente, tendem a uma língua comum. O processo de 
expansão das relações entre as pessoas está em relação inversa 
ao processo de retração das línguas, que diminuem em número 
(LEFFA, 2003, p.232).  
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A língua comum a que se referem os autores acima é, logicamente, o inglês que, 

segundo Ortiz (1994), opera na nova ordem mundial como língua padrão, preenche o papel de 

mediador universal, diluindo, dentre outras coisas, a barreira das nacionalidades. A partir 

dessa condição, muitas pessoas, para não ficarem fora desse jogo internacional de forças 

múltiplas e múltiplos interesses, onde o acesso ao conhecimento é quase uma exigência, se 

vêem compelidas a aprender o inglês, e como sugere Rajagopalan (2005), quem se recusa a 

adquirir um conhecimento mínimo nesta língua corre o perigo de perder o ‘bonde da história’. 

Certamente que tal movimento precisa ser encarado de forma crítica, o que nos levará 

a perceber, em especial, os efeitos positivos que o domínio do inglês pode proporcionar, 

dentre os quais, inclusão e ascensão social em países periféricos como o Brasil. Sendo assim, 

há de se concordar com Moita Lopes (2005) quando este afirma que a aprendizagem de inglês 

se transformou em um dos instrumentos centrais da educação contemporânea e, 

conseqüentemente, é de suma importância que a aprendizagem desta língua “se torne um dos 

interesses cruciais de agências governamentais e não-governamentais para promover a 

mobilidade social” (MOITA LOPES, 2005, p.1).  

No âmago desse processo que segue agigantando-se, está o professor de inglês que, 

com freqüência cada vez maior, está sendo chamado a entender o real papel que lhe é 

atribuído nessa empreitada de ao mesmo tempo trazer o mundo e abrir as portas para o mundo 

através de uma língua de alcance internacional. Nesse pormenor, conforme assinala McKay 

(2002), a condição de língua internacional gera implicações importantíssimas no processo de 

ensino e aprendizagem da mesma, demandando, dentre outras ações, a promoção de uma 

pedagogia que re-examine objetivos e abordagens para se aproximar da realidade dos diversos 

usuários de inglês como LI e que privilegie o ensino da língua a partir de uma perspectiva 

intercultural crítica. Tais desafios, sem sombra de dúvidas, estão delegados ao docente de 

inglês, como veremos mais detalhadamente no Capítulo 5.   

Indiscutivelmente, o inglês faz hoje parte da vida de uma quantidade impressionante 

de pessoas. Entretanto, sabemos que para atingir tal patamar, a língua anglo-saxã percorreu 

um longo caminho recheado de controvérsias e enfrentou movimentos tanto de aceitação 

quanto de resistência. Com o intuito de contextualizar a condição do inglês como língua 

internacional da atualidade, faremos um breve histórico de sua trajetória, passando em 

seguida a discutir pontos convergentes como a definição do termo ‘língua internacional’, o 

avanço do inglês no Brasil e no mundo, as causas e implicações político-ideológicas desta 

expansão e, adentrando mais especificamente na prática pedagógica de ensino de LI, o lugar 

da cultura e a competência intercultural nesse contexto. São estes os objetivos do Capítulo 3.   
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3.2 A HISTÓRIA DA LÍNGUA INGLESA 

 

A história da Inglaterra começa com os celtas. Muito antes das invasões anglo-saxãs, 

a(s) língua(s) falada(s) pelos nativos daquelas terras pertencia(m) à família das línguas celtas, 

tronco lingüístico originário do indo-europeu e transportado por esses povos migrantes que 

aportaram na ilha em meados do primeiro milênio a.C. Originários provavelmente das 

populações que habitavam a Europa na Idade do Bronze, os celtas ocuparam por 

aproximadamente oito séculos, de 700 a 100 a.C., regiões que hoje fazem parte de países 

como a Alemanha, Espanha, França e a própria Inglaterra, levando a língua celta à condição 

de principal grupo de línguas na Europa, até serem quase que completamente assimilados pelo 

Império Romano que, somente na região das ilhas britânicas reinou de 43 a 410 a.C. 

(CRYSTAL, 1995; SCHÜTZ, 2007).  

Com a retirada dos romanos da Britânia, sucederam-se várias invasões de povos hostis 

aos celtas que, por sua vez, se viram obrigados a buscar refúgio na costa oeste da ilha, em 

regiões hoje conhecidas como Cornuália, País de Gales, Cumbria e a zona de fronteira com a 

Escócia. Muito poucos, os chamados celta-romanos, permaneceram no leste e no sul, 

provavelmente como escravos. Por força da fúria e da selvageria com que os invasores, entre 

eles os anglos e os saxões, se impuseram no território, destruindo comunidades inteiras, quase 

nada restou da cultura local, inclusive da língua celta, que praticamente não deixou traços na 

nova língua que emergiria a partir daquele processo, o inglês, advinda dos dialetos 

germânicos falados pelos anglos e pelos saxões. De acordo com Crystal (1995), apenas um 

punhado de palavras de origem celta foram tomadas de empréstimo à época, sendo que 

pouquíssimas conseguiram manter-se até o período do inglês moderno.      

Em comparação a línguas como o grego, japonês, chinês e sânscrito, o inglês é uma 

língua jovem. Convencionalmente, a história da língua inglesa está dividida em três grandes 

partes: inglês arcaico (Old English), inglês médio (Middle English) e inglês moderno (Modern 

English). O Old English (510 – 1100 d.C.), também chamado Anglo-Saxon, se comparado ao 

inglês moderno, é, na sua pronúncia, gramática e em seu léxico, uma língua praticamente 

irreconhecível. Seus primeiros registros em prosa e poesia datam aproximadamente do século 

VIII e, segundo Crystal (1995), através deles podemos ter acesso às primeiras evidências 

lingüísticas nas ilhas britânicas. De acordo com Schütz (2007), para um falante nativo de 

inglês hoje, das 54 palavras do Pai Nosso em Old English, menos de 15% são reconhecíveis 

na escrita, e provavelmente nada seria compreendido ao ser pronunciado.  
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No tocante à gramática, as diferenças também são bastante significativas. Como toda 

língua germânica, a gramática do Old English era dotada de inflexões, embora com o tempo 

todas elas desaparecessem, “ficando o leitor moderno com a árdua tarefa de se acostumar com 

as terminações das palavras para entender textos em Old English” (CRYSTAL, 1995, p.20).  

Já o alfabeto padrão do Old English contava com 24 letras e muitas delas eram usadas em 

combinação para representarem unidades sonoras isoladas. Como historia Crystal (1995), 

havia uma grande variação na soletração das palavras, uma vez que o processo estava 

solenemente submetido às preferências individuais dos escribas.  

Já o período conhecido como inglês médio (Middle English) tem início no começo do 

século XII até meados do século XV. Conta-nos Schütz (2007) que o elemento mais 

importante desse período foi, indubitavelmente, a forte presença e influência da língua 

francesa sobre o inglês, em especial o francês-normando, isto é, a língua do invasor. Com a 

ascensão de William da Normandia, o processo de instalação da língua francesa nos 

corredores do poder ocorreu rapidamente, ramificando-se tanto pelos níveis governamentais e 

administrativos quanto pelos religiosos, onde foram nomeadas inúmeras autoridades como 

abades, bispos e arcebispos de origem francesa, com destaque para o arcebispo de Canterbury, 

alçado ao cargo logo no ano de 1070. Com apenas vinte anos de invasão, aponta Crystal 

(1995), praticamente todas as funções religiosas existentes, assim como as por serem criadas, 

já eram ocupadas por autoridades francesas.   

Nesse contexto de subjugação, naturalmente, para aqueles que conseguiram superar a 

separação social, floresceu um bilingüismo ‘forçado’, com os ingleses aprendendo a língua 

francesa no intuito de obter vantagens e trânsito livre entre a classe dominante, assim como 

administradores franceses aprendendo inglês para poderem interagir com as comunidades 

locais. Entretanto, nos novos níveis hierárquicos que emergiram a partir da consolidação da 

dominação, o inglês era praticamente ausente, panorama que perdurou por um bom tempo. 

Essa espécie de transfusão da cultura franco-normanda para a nação anglo-saxônica se 

estendeu por aproximadamente três séculos, resultando principalmente num aporte substancial 

de palavras de origem francesa e, conseqüentemente, latina, no léxico do inglês. Contudo, o 

que aconteceu com a língua celta não se sucedeu com o inglês, uma vez que, por volta do 

século XI, o inglês já tinha se estabelecido de maneira bastante sólida para correr o risco de 

ser suplantado por outro idioma. Como postula Crystal (1995), ao contrário do celta, àquela 

altura, o inglês já ostentava uma literatura escrita considerável e forte tradição oral. 

Complementa o autor que, para que isto acontecesse, seria preciso que a Inglaterra passasse 

por vários séculos de ocupação francesa, recebendo uma quantidade maciça de imigrantes. A 
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presença francesa em si durou 150 (cento e cinqüenta) anos e o número total de normandos 

nunca chegou a ultrapassar dois por cento de toda a população (CRYSTAL, 1995, p.31).  

Dentre as mudanças mais significativas do Old English para o inglês médio, Crystal 

(1995) aponta uma sem precedentes que foi a queda das inflexões que, no inglês médio, 

passaram a ser fundamentalmente expressas pela ordem das palavras. Segundo o autor, a 

queda das inflexões aconteceu em virtude de “estas terem-se tornado muito difíceis de serem 

ouvidas por causa da maneira que as palavras passaram a ser acentuadas durante a evolução 

das línguas germânicas” (CRYSTAL, 1995, p.32). Assim, estabeleceram-se nesse período 

padrões fixos para se expressar a relação entre os elementos de um período, consolidando-se a 

ordem S-V-O (sujeito-verbo-objeto), tendência já existente no Old English. 

No tocante à soletração das palavras, no inglês médio, muitos sons consonantais 

passaram a ser escritos de maneira diferente, em especial devido à influência do francês. Um 

som como / ∫ / [ship] em Old English era escrito com sc, passando no inglês médio a ser 

escrito com sh ou sch. Além disso, muitos sons sofreram alteração na pronúncia durante os 

primeiros estágios do inglês médio. Outros chegaram a desaparecer. Os ditongos originais do 

Old English se transformaram em vogais puras assim como surgiram outros ditongos.  

Logicamente que, também por influência do francês, inúmeras palavras de origem 

latina penetraram o léxico do inglês. Por exemplo, respond, mansion, phantom, arrive, royal, 

pork, dentre tantas outras. Entretanto, essa não foi a única fonte de empréstimos à língua 

anglo-saxã. Por causa das invasões escandinavas às ilhas britânicas, muitas palavras advindas 

de línguas nórdicas como o dinamarquês foram igualmente incorporadas pelo inglês. De 

acordo com Crystal (1995), nesse período, várias outras línguas supriram o inglês com novos 

empréstimos, inclusive o português (marmalade), o espanhol (cork), o russo (sable) e o 

irlandês (lough), além do árabe, que emprestou vocábulos como admiral, saffron, algebra, 

zenith, só para citar alguns.    

Como vimos, com a introdução pelos franceses de novos conceitos administrativos, 

políticos e sociais na Britânia ocupada, para os quais não havia equivalentes em inglês, grande 

quantidade do vocabulário específico dessas áreas foi incorporado pela língua local. 

Entretanto, como salienta Schütz (2007), em alguns casos, já existiam palavras de origem 

germânica correspondentes aos termos franceses, mas estas ou acabaram desaparecendo ou 

passaram a co-existir com os equivalentes estrangeiros, inicialmente como sinônimos para 

depois, com o passar do tempo, adquirirem diferentes conotações.   

A terceira grande fase da língua inglesa, o inglês moderno, iniciada por volta de 1500, 

representa o período em que se deu a relativa padronização e unificação da língua, 
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diferenciando-se do período do inglês médio, que se caracterizou exatamente pela acentuada 

diversidade de dialetos. De acordo com Schütz (2007), com a invenção da imprensa, em 

meados do século XV, e a criação do sistema postal, datado de 1516, foi possível ao dialeto 

da cidade de Londres, àquela altura já funcionando como centro político, econômico e 

administrativo da Inglaterra, disseminar-se por todo o país. Assim, ocorreram mudanças 

importantes rumo à padronização, em especial da ortografia. Já no tocante à pronúncia, 

curiosamente, as mudanças não foram acompanhadas de reformas ortográficas, o que, para 

Schütz (2007), demonstra o caráter conservador da cultura inglesa, explicando, desta forma, a 

origem da atual falta de correlação entre a pronúncia e a ortografia do inglês moderno. 

Crystal (1995), por sua vez, atribuindo uma etapa anterior chamada Early Modern 

English, sustenta que foi durante o século XVIII que o inglês finalmente adquiriu as 

características estruturais da língua que hoje conhecemos. Segundo o autor, no final do 

referido século, com algumas exceções, a pontuação, soletração e gramática são muito 

próximas do inglês atual. Diz o acadêmico: 
Se tomarmos um ensaio de James Halitz (1778-1830) ou um 
romance de Jane Austen (1775-1817), por exemplo, teremos 
condições de ler muitas páginas até nos depararmos com 
alguma diferença lingüística que nos leve a fazer uma pausa. 
Poderemos encontrar alguma palavra estranha, alguma 
expressão idiomática não usual ou ultrapassada, o estilo 
elegante ou peculiar, e poderemos sentir que a linguagem é de 
alguma maneira indefinidamente característica de tempos 
remotos; mas não precisamos recorrer a alguma versão especial 
de dicionário ou a um dicionário histórico para entendermos o 
texto (CRYSTAL, 1995, p.76).  

 

Não se pode esquecer também que nesse período a língua inglesa teve um grande 

impulso no seu desenvolvimento a partir do surgimento da linguagem literária, tendo como 

nome principal William Shakespeare. Notável dramaturgo e poeta, Shakespeare deixou uma 

obra caracterizada pelo uso criativo do léxico existente à época, assim como pela criação de 

novos vocábulos, mudanças na função das palavras (substantivos transformados em verbos, 

verbos em adjetivos, por exemplo), a livre adição de sufixos e prefixos e a constante 

utilização de linguagem figurada (SCHÜTZ, 2007).  

Assim, experimentando momentos importantes de consolidação interna, a língua 

inglesa viu-se ultrapassando as fronteiras marinhas da Britânia e aportando das mais diversas 

formas em várias partes do mundo. A busca por prosperidade e o desejo de liberdade religiosa 

levaram os primeiros imigrantes ingleses a cruzarem o Atlântico e se instalarem naquela que 

se tornaria a nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos da América.  
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Data de 1620 o momento da chegada dos primeiros peregrinos anglo-saxões em terras 

do Novo Mundo. Mais precisamente, em novembro de 1620, quando “o primeiro grupo de 

puritanos, 35 membros da Igreja Separatista Inglesa, chegou a bordo do Mayflower, na 

companhia de outros 67 exploradores” (CRYSTAL, 1995, p.92). Logicamente, a língua 

inglesa seguiu a reboque, mas como normalmente acontece, ao entrar em contato com uma 

nova realidade, com as culturas locais, em especial as autóctones, e com o espanhol das terras 

ocupadas do sul, a língua começou a se transformar no que mais tarde seria conhecido como o 

‘inglês americano’. Segundo Schütz (2007), posteriormente, à época da independência dos 

Estados Unidos, a variante norte-americana já demonstrava características bastante distintas 

daquelas das ilhas britânicas, embora jamais tenham essas diferenças interferido na 

inteligibilidade entre as duas variantes. Por terem a Inglaterra e os Estados Unidos mantido 

fortes laços culturais, econômicos e políticos, as diferenças mais marcantes entre o inglês 

americano e o britânico residem basicamente na pronúncia e no vocabulário (SCHÜTZ, 

2007).  

Avançando mais um pouco na história, por volta da virada do século XVIII para o 

século XIX, enquanto essa nova variante do inglês florescia, discutia-se nos Estados Unidos, 

dentre outras coisas, a sustentação de identidades americanas e a preocupação com o lento 

desenvolvimento da literatura norte-americana, comparando-se com os movimentos artísticos 

e literários que se sucediam na Europa. Segundo Crystal (1995), apenas na literatura, 

enquanto a Inglaterra, com uma população de 18 milhões de habitantes, estava produzindo 

mais de mil livros anualmente, a América, com 6 milhões de habitantes, não passava de uma 

produção de vinte livros por ano. Na realidade, sustenta o autor, havia, à época, a sensação 

que, embora milhares de novas palavras estivessem sendo cunhadas por todo o território 

americano, por causa da dependência e do poder onipresentes da Grã-Bretanha, muito pouco 

do inglês americano chegava ao grande público através de publicações (CRYSTAL, 1995).    

E esse poder da Inglaterra não ficou restrito à sua colônia da América do Norte. O 

século XIX foi decisivo na trajetória dessa nação que, por obra de seu poderio econômico e 

militar, edificou um grande império, estendendo-se por terras na América Central e no Caribe 

até lugares longínquos do sul e sudoeste da Ásia, como Índia, Malásia e Singapura, boa parte 

da África ocidental e do sul como Nigéria, Gana, Gâmbia e África do Sul, entre outros. A 

partir desse período, o inglês se consolidou não apenas como a língua do império colonialista 

a ser imposta às comunidades nativas de todos esses locais, mas em especial como um idioma 

de grande prestígio internacional, principalmente nas áreas da ciência e da tecnologia. 
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Conforme Crystal (1995), mesmo tendo o vocabulário técnico e científico da língua 

inglesa se desenvolvido de forma constante desde o período da Renascença, foi exatamente 

nessa época que, por conta da Revolução Industrial e das descobertas científicas, o inglês 

experimentou um crescimento sem precedentes, “incorporando no seu léxico todas as 

conseqüências desses movimentos de exploração científica” (CRYSTAL, 1995, p.87). Como 

aponta Kachru (1986, p.7), a língua passou a ser associada “à mensagem dos milagres 

médicos e da tecnologia”. Destarte, por volta do final do século XIX, o inglês já havia 

praticamente se apropriado da posição de língua das ciências e da tecnologia, abrindo, a partir 

daí, caminho para que, em menos de meio século, viesse ostentar a posição de lingua franca 

nesses domínios do conhecimento humano.  

Os primórdios do século XX testemunharam não apenas a ascensão de uma grande 

potência mundial, mas principalmente a consolidação de um imenso estado colonialista que se 

espalhou por quase vinte por cento das terras do planeta. Foi na primeira metade do referido 

século que o império britânico, aquele ‘onde o sol nunca se punha’, atingiu seu apogeu. 

Contudo, foi também a partir daí que, vivenciando as conseqüências da Segunda Guerra 

Mundial e os movimentos de independência das antigas colônias, em especial a Índia, depois 

de exatos 182 de subjugação (1765-1947), o império, logicamente sem deixar de legar marcas 

profundas aos povos colonizados, conheceu seu ocaso, cedendo lugar a um mundo dividido 

em dois grandes blocos, com o ocidental sendo liderado por uma outra nação de língua 

inglesa, os Estados Unidos da América.  

Do período do pós-guerra em diante, os Estados Unidos angariaram e concentraram 

grande poder econômico, político e militar, além de inimaginável influência cultural. Com a 

queda do muro de Berlim, em 1989, o país se transformou numa superpotência hegemônica, 

encontrando o inglês campo fértil para sua expansão global. Já tendo deslocado o francês da 

posição de língua predominante nos meios diplomáticos, o inglês se aproveitou do caminho 

outrora pavimentado pelo poder colonial da Grã-Bretanha que, só a título de curiosidade, o 

deixou como idioma oficial ou semi-oficial na maioria dos estados recém-libertados à época, 

para consolidar sua presença em níveis mundiais. Mais para o final do século XX, segundo 

Schütz (2007), o rápido desenvolvimento do transporte aéreo e das tecnologias de 

telecomunicação, além do surgimento dos conceitos de information superhighway (super 

rodovia da informação) e global village (aldeia global), veio caracterizar um mundo no qual 

uma linguagem comum de comunicação se fizesse, se não imprescindível, pelo menos 

extremamente desejável. Por ser a língua da nação detentora de boa parte dessas teconologias, 

o inglês assumiu tal posição, transformando-se, com o passar do tempo, no que Kachru (1986) 
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chamou de uma verdadeira ‘alquimia’, capaz não só de elevar o status social de quem o 

domina, mas também de garantir o acesso aos cada vez mais desejáveis domínios de poder, 

conhecimento, controle e manipulação (KACHRU, 1986).    

Com a virada do novo milênio, fala-se de um quarto período na história da língua 

inglesa (GRADDOL, 2006). Seria como se estivéssemos saindo da fase do inglês moderno 

para entrarmos no período do ‘inglês global’. Ou seja, a língua que triunfou sobre o seu 

arquiinimigo do passado, o francês, no plano nacional, agora o supera novamente, 

sobrepondo-se também a outras línguas de grande prestígio e influência, em nível mundial.  

Atribui-se o notável avanço do inglês ao atual processo de globalização. Para 

Friedmann (2005), com a chegada do novo milênio, o mundo entrou na terceira era da 

globalização9

Entretanto, nenhum dos dois fenômenos vem acontecendo de forma tranqüila e sem 

resistência. No tocante ao inglês, por exemplo, Crystal (1995) postula que não se sabe o que 

esperar de uma língua que finca presença mundo afora como o faz o inglês atualmente. Sendo 

assim, será esta fase apenas uma continuação do inglês moderno? Muitos autores acreditam 

que não, principalmente porque colocam em pauta o fato de essa nova etapa do inglês poder 

estar se consolidando às custas de um provável apagamento de muitas línguas minoritárias 

. Como esta sociedade mundial vivencia momentos constantes de grande 

transição, onde, na visão de Graddol (2006, p.22), “as relações entre os acionistas globais – 

aprendizes, pais, governos, empregadores, editores, escolas – estão evoluindo rapidamente”, 

emergem espaços cada vez mais propícios a interações entre membros com interesses 

comuns, formando o que Leffa (2003) chama de ‘comunidades ocupacionais’, tendo como 

conseqüência mais imediata dessa queda de fronteiras a necessidade de as pessoas começarem 

a falar uma mesma língua. Ou seja, um processo desta amplitude, naturalmente, potencializa a 

extensão progressiva de uma língua hegemônica, desfazendo-se assim a histórica ‘babelização 

lingüística’ (LEFFA, 2003), transformando o idioma escolhido, no caso, o inglês, não apenas 

na língua de prestígio e poder, mas, especialmente, na ‘língua da moda’ (LACOSTE, 2005).   

Graddol (2006) sinaliza que os dois fenômenos, globalização e inglês global, são 

parceiros de uma mesma empreitada. O autor argumenta que, “se por um lado, a presença do 

inglês como língua mundial está acelerando o atual processo de globalização, por outro, a 

globalização está acelerando o uso do inglês” (GRADDOL, 2006, p.22). Trocando em 

miúdos, os dois fenômenos se irmanaram e praticamente viraram faces de uma mesma moeda.  

                                                           
9O autor defende que a primeira era da globalização se estendeu de 1492 – quando Colombo embarcou, inaugurando o 
comércio entre o Velho e o Novo Mundos – até por volta de 1800, e a segunda durou mais ou menos de 1800 a 2000, sendo 
interrompida apenas pela Grande Depressão e pelas duas Grandes Guerras Mundiais. 
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(KACHRU, 1985; PHILLIPSON, 1992; CANAGARAJAH, 1993; SKUTNABB-KANGAS, 

2000; MCKAY, 2002; RAJAGOPALAN, 2004; GRADDOL, 2006).  

Seguindo tal raciocínio, não se pode esquecer que a fase do inglês global traz em si 

inúmeras particularidades que precisam ser consideradas, dentre as quais, o surgimento e a 

nativização de inúmeras variantes nacionais, demonstrando que essa língua está sendo 

apropriada e transformada por seus usuários, na sua maioria absoluta, falantes não-nativos. 

Diante de tal cenário, surgem, a priori, duas hipóteses importantes para a definição e 

discriminação do fenômeno: a primeira, defendida, já algum tempo, por Kachru (1985, 1986, 

1992) e Kachru e Nelson (2001), é a do World Englishes (ingleses mundiais). Ou seja, para o 

autor e seus seguidores, estamos diante de uma miríade de ingleses, com suas identidades e 

idiossincrasias, diretamente submetidos às forças sociolingüísticas locais. Já a segunda, mais 

recente, World English (inglês mundial), encampada por Rajagopalan (2004, 2005), trata-se 

de um sistema lingüístico híbrido, desprovido de falantes nativos, mas não necessariamente de 

ideologia, capaz de servir a todos os seus falantes, colocando-os em pé de igualdade no jogo 

político mundial. 

Como se pode prever, há adeptos das duas possibilidades. E como é típico das pautas 

da academia, esta jamais será uma discussão consensual. Assim, a polêmica, acalorada e 

desafiadora, permanece, deixando flancos abertos para que o futuro (ou mesmo o presente) 

venha indicar se esta é mesmo uma continuação do inglês moderno ou uma nova faceta de um 

fenômeno lingüístico sui generis que, caso se consolide como inglês global, pode vir a 

demarcar, como assinala Graddol (2006), o início do fim do inglês como língua estrangeira.          

 

3.3 O MUNDO FALA INGLÊS  

 

A cada dia que passa, multiplica-se o número de pessoas que falam inglês. A sua 

condição de quase onipresença é tão marcante que não escapa nem à ficção, como podemos 

ver em um trecho do livro Neve, do prêmio Nobel de Literatura de 2006, o turco Orhan 

Pamuk, narrando a história do protagonista Ka, morador da cidade de Frankfurt, Alemanha: 

“Nos dias em que não estava viajando, saía de casa às oito da manhã, caminhava ao longo da 

Kaiserstrasse, ia à biblioteca municipal, na avenida Zeil, e lia livros. Havia livros em inglês o 

bastante para ler por doze vidas” (2006, p.46).    

Como assinala Pennycook (2001b, p.78), com ou sem resistência, “o inglês está no 

mundo e o mundo está em inglês”. Dentro dos movimentos intrínsecos da nova ordem 

mundial, a sociedade global, como não poderia deixar de ser, vive também o que Fishman 
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(1998) chama de uma ‘nova ordem lingüística’, capitaneada pela notável expansão da língua 

inglesa. Segundo este autor, “consideremos ou não o inglês uma língua ‘assassina’, 

enxerguemos a sua expansão como globalização benigna ou imperialismo lingüístico, seu 

poderoso raio de ação é inegável e, pelo menos por enquanto, muito difícil de ser 

interrompido” (FISHMAN, 1998, p.26).   

É de razoável entendimento para todos que “as mudanças da vida contemporânea são, 

em parte, constituídas na linguagem” (CHOULIARKI; FAIRCLOUGH, 1999 apud MOITA 

LOPES, 2003, p.34). Diante dessa nova ordem lingüística de que fala Fishman (1998), Moita 

Lopes (2003, p.40) chama a atenção para o fato que os discursos que circulam 

internacionalmente, por força do predomínio do capital norte-americano em todos os campos 

da vida social, ou seja, “do comércio até a pesquisa universitária, passando pelas redes de 

transmissão de notícias, são construídos primordialmente em inglês”. Assim, é de crucial 

importância que dominemos esta língua para, dentre outras coisas, adquirirmos a 

compreensão desse mundo social contemporâneo, no qual o discurso se tornou central. De 

posse dela, teremos condições plenas de nos posicionarmos de forma ativa perante discursos 

hegemônicos, além de cuidarmos para que não fiquemos limitados às nossas identidades 

locais, “afastados dos discursos de um mundo multicultural daqueles que vivem identidades 

globais, atuando em sociedade em rede” (MOITA LOPES, 2003, p.37).   

Segundo Crystal (1996), o inglês alcançou a invejável condição de língua global 

movido por dois fatores essenciais: a expansão do poder colonialista da Grã-Bretanha, com 

seu auge no século XIX, e a consolidação dos Estados Unidos como a principal potência 

econômica do século XX, sendo este último fator, para desagrado de muitos britânicos, o 

grande responsável pela continuação do processo de expansão do inglês. Diz o autor: 
Os Estados Unidos ostentam quatro vezes mais falantes de 
inglês como língua materna que a segunda mais importante 
nação de nativos, o Reino Unido, sendo que os dois grupos 
juntos contabilizam 70% de todos os falantes nativos de inglês 
no mundo (excluindo-se as variantes crioulas). Este domínio, 
com suas implicações políticas e econômicas, lega aos 
americanos um interesse controlador no tocante à maneira 
como a língua deve se desenvolver (CRYSTAL, 1996, p.51).   
 
 

Crystal (1996) vai um pouco além, afirmando que nenhuma língua se espalhou pelo 

mundo de forma tão intensa, o que por si só, já aparece como um feito impressionante. 

Entretanto, para o autor, o que impressiona de verdade não são os números totais alcançados, 

mas a velocidade com que o processo se deu, em especial a partir dos anos de 1950. 

Logicamente, entra em cena no citado momento, o poderio americano do pós-guerra, fundado 
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numa matriz tecnológica de desenvolvimento que desde então só tem se consolidado. Tal 

cenário contribuiu decisivamente não apenas para a rápida expansão do inglês, mas, 

principalmente, para o surgimento de uma nova zona de influência lingüística e cultural, 

causando uma espécie de divisão global entre as duas mais poderosas variantes do inglês.  

Como mostra a FIGURA 1 a seguir, o alcance do inglês britânico suplanta em muito o 

do inglês norte-americano. Entretanto, em tempos de globalização e de hegemonia dos 

Estados Unidos, essa condição vem sendo desafiada em muitos países historicamente ligados 

à tradição inglesa (inclusive na questão de ensino e aprendizagem de inglês como LE). Até 

mesmo em ex-colônias como a Índia que, na sua preparação para o competitivo jogo da 

terceirização de serviços em nível global, área em que é líder absoluto entre os países em 

desenvolvimento, de certa forma, se vêem imprimindo uma espécie de adequação ao inglês 

americano. Tal processo se sucede exatamente para que o contato com os clientes no outro 

lado do planeta não esteja submetido à falta da dita inteligibilidade entre falantes de um 

mesmo idioma de alcance mundial, mas, essencialmente, à necessidade de satisfazer por 

completo a quem está na outra ponta da linha, o ‘poderoso’ cliente global.    

 

 
 

FIGURA 1: Representação da expansão do inglês no mundo, mostrando a influência das duas 
principais variantes lingüísticas – O inglês americano e o inglês britânico (CRYSTAL, 1996) 
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Estima-se que o número de falantes de inglês, nativos ou não, com os mais variados 

graus de proficiência, já atinge a marca de 1,6 bilhão de pessoas. Em momento algum da 

história da humanidade uma língua chegou a ser falada (ou semi-falada) por tanta gente 

(FISHMAN, 1998). Segundo Jespersen (1938 apud PENNYCOOK, 2001b), em 1500, havia 4 

milhões de falantes de inglês no mundo, passando para 6 milhões em 1600, 8,5 milhões em 

1700, de 20 a 40 milhões em 1800, e entre 116 e 123 milhões em 1900.  

Embora as estatísticas atuais variem, pode-se dividir os falantes de inglês em três 

grupos principais: (1) os nativos, ou seja, aqueles que falam inglês como primeira língua ou 

língua materna; (2) os que falam inglês como segunda língua ou língua adicional e (3) os que 

aprendem e/ou falam inglês como língua estrangeira. Dos três, logicamente, em virtude da 

internacionalização do idioma, é o terceiro que mais cresce, podendo-se afirmar que para cada 

falante nativo, já existem três não-nativos. Desta forma, como oportunamente lembra Graddol 

(1997, p.10), “os falantes nativos podem sentir que a língua lhes ‘pertence’, porém são as 

pessoas que falam inglês como segunda língua ou como língua estrangeira que irão 

determinar seu futuro no mundo”. 

Na tentativa de classificar tanto em status quanto em números aproximados os grupos 

de falantes da língua inglesa no mundo, Kachru (1985) sugeriu que imaginássemos o processo 

de expansão da língua inglesa a partir de três círculos concêntricos, ‘central’, ‘externo’ e ‘em 

expansão’, cada um representando as diferentes maneiras pelas quais o idioma tem sido 

adquirido e usado atualmente. Mais especificamente, cada círculo está assim definido: 

O círculo central: refere-se às bases tradicionais do inglês, onde o idioma é a língua 

materna do país. Fazem parte deste grupo Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova 

Zelândia e Reino Unido. Nestes países, em especial Estados Unidos e Inglaterra, estão os 

chamados nativos do inglês que, embora ambos venham cada vez mais experimentando um 

aumento considerável da diversidade lingüística como resultado dos movimentos migratórios, 

ainda ostentam muitas comunidades tidas como monolíngües. 

O círculo externo: refere-se aos países em que o inglês opera como segunda língua 

em comunidades multilíngües e multiculturais como Índia, Cingapura, Nigéria e Filipinas. 

Como aponta Crystal (1996), o inglês do ‘círculo externo’ remonta às fases iniciais do avanço 

do inglês em comunidades não-nativas, onde, com o passar do tempo, o idioma se tornou 

parte das principais instituições desses locais. Nestas comunidades, salienta Graddol (1997), o 

inglês aparece como uma língua adicional ou complementar, ao lado de outras línguas, sendo 

cada uma usada para uma determinada finalidade em contextos distintos. Aqui, “os falantes 
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podem fazer uso de um tipo de inglês local, mas também podem ser fluentes em variantes 

internacionais” (GRADDOL, 1997, p.10).     

O círculo em expansão: diz respeito àquelas nações que reconhecem o inglês como 

língua internacional, embora não possuam uma história de colonização por parte de nenhum 

país do ‘círculo central’, nem tenham garantido à língua algum tipo de status oficial em suas 

instituições. Maior e mais diversificado dos três círculos, nesses países se estuda o idioma 

como língua estrangeira (LE). Fazem parte deste círculo Brasil, Japão, China, Itália, Portugal, 

Grécia, Egito, Rússia, dentre outros.  

Abordando o assunto mais especificamente, Leffa (2006) postula que o inglês como 

língua internacional pode ser visto de duas maneiras, quer seja ocupando uma posição 

periférica ou central, e os círculos de Kachru servem para delimitar tais condições. Por 

exemplo, no que diz respeito às normas lingüísticas, cada círculo ocupa uma determinada 

posição: os ‘provedores’ da norma estariam no círculo central, os ‘implementadores’, no 

círculo externo e os ‘dependentes’, no círculo em expansão.  Enriquece o autor: 
O inglês como língua internacional seria mais usado nos países 
que pertencem ao círculo em expansão. Embora seja difícil 
obter dados confiáveis, é provável que a maior parte dos 
falantes da língua inglesa esteja localizada nesse círculo em 
expansão. Os círculos de Kachru sugerem que a capacidade de 
evolução da língua concentra-se no círculo externo, nos países 
em que o inglês é falado como segunda língua. [...] mostram 
uma maneira geolingüística de perceber a variedade 
internacional da língua inglesa, com ênfase na geografia. Existe 
também  uma maneira lingüística de perceber a variedade, com 
ênfase no código da língua. Considerando que o ILI não 
incorpora as variações locais da língua, incluindo aí 
americanismos ou qualquer outra variação regional, mas retém  
apenas os traços gerais, com ênfase num léxico básico,  é 
possível vê-lo numa posição central em relação às outras 
variedades, ocupando o núcleo comum da língua. Nesse caso, a 
variedade internacional move-se da periferia para o centro, 
ocupando uma posição junto ao núcleo comum da língua, lá 
onde o código é geralmente mais simplificado (LEFFA, 2006, 
p.14).  

 

Embora essa categorização tenha se tornado praticamente axiomática nos meios 

acadêmicos, alguns autores como McKay (2002) enxergam alguns problemas se formos 

analisar alguns contextos atuais. Segundo a autora, hoje em dia, muitos dos países que 

conceitualmente Kachru inclui no ‘círculo em expansão’, como, por exemplo, Dinamarca, 

Noruega e os Países Baixos (Holanda), já possuem mais falantes de inglês bilíngües que 

alguns países do ‘círculo externo’, onde o inglês desfruta de algum tipo de status oficial como 

Gâmbia e Ruanda. Por essa razão, Crystal (1995, 1996, 1997) achou mais propício utilizar o 
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modelo de Kachru para fins de fornecer estimativas sobre o número total de falantes do 

inglês, como mostra a FIGURA 2 abaixo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Como se pode ver por números de uma década atrás, a quantidade de falantes de inglês 

em todo o mundo já alcança patamares outrora inimagináveis. Só para termos uma idéia dessa 

influência, desconsiderando os contextos em que o idioma é estudado/falado como LE, ou 

seja, todos os países do círculo em expansão, existem 75 territórios nos quais o inglês teve ou 

ainda tem algum tipo de status oficial, como ilustra o QUADRO 3 a seguir, baseado em 

Crystal (1995, 1996, 1997) e McKay (2002):     
 
 
 
 
 

FIGURA 2: Os três círculos concêntricos da expansão mundial do inglês  

Reproduzido de CRYSTAL (1996, p.52) 
 

Os três círculos 
concêntricos do inglês 
 
Círculo Central : EUA, 
GB, etc. – 320-380 
milhões 
 
Círculo Externo: Índia, 
Cingapura, etc. – 150-300 
milhões 
 
Círculo em Expansão: 
China, Rússia, etc. – 100 
mil a 1 bilhão de falantes 
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QUADRO 3 – Países dos círculos central e externo em que o inglês mantém algum status oficial (1995)  
 

Território População Usuários Território População Usuários 

África do Sul 41.465.000 L1: 3.600.000 
L2: 10.000.000 

Antígua e 
Barbuda 

58.000 L1: 2.000 
L2: 56.000 

Austrália 18.025.000 L1: 15.316.00 
L2: 2.084.00 

Bahamas 276.000 L1: 250.000 
L2: 26.00 

Bangladesh 120.093.000 L2: 3.100.000 Barbados 265.000 L1: 265.000 
Belize  216.000 L1: 135.000 

L2: 30.000 
Bermuda 61.000 L1: 60.000 

Butão 1.200.000 L2: 60.000 Botswana 1.550.000 L2: 620.000 
Brunei 18.000 L1: 17.000 Camarões 13.233.000 L2: 6.600.000 
Canadá 29.463.000 L1: 19.700.000 

L2: 6.000.000 
Dominica 72.000 L1: 3.000 

L2: 12.000 
Estados Unidos 263.057.000 L1: 226.710.00 

L2: 30.000.000 
Fiji 791.000 L1: 5.000 

L2: 160.000 
Gâmbia 1.115.000 L2: 33.000 Filipinas 70.011.000 L1: 15.000 

L2: 36.400.000 
Gana 16.472.000 L2: 1.153.000 Gibraltar 28.000 L1: 25.000 

L2: 2.000 
Granada 92.000 L1: 91.000 Guam 149.000 L1: 56.000 

L2: 92.000 
Guiana 770.000 L1: 700.000 

L2: 30.000 
Hong Kong 6.205.000 L1: 125.000 

L2: 1.860.000 
Índia 935.744.000 L1: 320.000 

L2: 37.000.00 
Ilhas Britânicas  
(Channel Is, Man) 

218.000 L1: 217.000 

Ilhas Cook 19.000 L1: 1.000 
L2: 2.000 

Ilhas Marshall 56.000 L2: 28.000 

Ilhas Maurício 1.128.000 L1: 2.000 
L2: 167.000 

Ilhas Salomão 382.000 L1: 2.000 
L2: 135.000 

Ilhas Seicheles 75.000 L1: 2.000 
L2: 11.000 

Ilhas Virgens 
Americanas 

98.000 L1: 79.000 
L2: 10.000 

Ilhas Virgens 
Britânicas 

29.000 L1: 29.000 Irlanda 3.590.000 L1: 3.400.00 
L2: 190.000 

Jamaica 2.520.000 L1: 2.400.000 
L2: 50.000 

Kiribati 80.000 L2: 20.000 

Lesoto 2.050.000 L2: 480.000 Libéria 2.380.000 L1: 60.000 
L2: 2.000.000 

Malawi 9.939.000 L2: 517.000 Malásia 19.948.000 L1: 375.000 
L2: 5.984.000 

Malta 370.000 L1: 8.000 
L2: 86.000 

Marianas do 
Norte 

58.000 L1: 3.000 
L2: 50.000 

Micronésia 105.000 L1: 4.000 
L2: 15.000 

Montserrat 11.000 L1: 11.000 

Namíbia 1.651.000 L1: 13.000 
L2: 300.000 

Nauru 10.000 L1: 800 
L2: 9.400 

Nepal 20.093.000 L2: 5.927.000 Nova Zelândia 3.568.000 L1: 3.396.000 
L2: 150.000 

Nigéria 95.434.000 L2: 43.000.000 Paquistão 140.497.000 L2: 16.000.000 
Palau 17.000 L1: 500 

L2: 16.300 
Papua Nova 

Guiné 
4.302.000 L1: 120.000 

L2: 2.800.000 
Porto Rico 3.725.000 L1: 110.000 

L2: 1.746.000 
Quênia  28.626.000 L1: 2.576.000 

L2: 20.000 
Reino Unido 

(UK) 
58.586.000 L1: 56.990.000 

L2: 1.100.00 
Ruanda 7.855.000 L2: 24.000 

Samoa 166.000 L1: 1.000 
L2: 86.000 

Santa Kitts & 
Nevis 

39.000 L1: 39.000 
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Território População Usuários Território População Usuários 

Santa Lúcia 143.000 L1: 29.000 
L2: 22.000 

São Vicente & 
Granadinas 

112.000 L1: 111.000 

Serra Leoa 4.509.000 L1: 450.000 
L2: 3.830.000 

Singapura 2.989.000 L1: 3000.000 
L2: 1.046.000 

Sri Lanka 18.000.000 L1: 10.000 
L2: 1.850.000 

Suriname  430.000 L1: 258.000 
L2: 150.000 

Suazilândia 913.000 L2: 40.000 Tanzânia 28.072.000 L2: 3.000.000 
Tonga 100.000 L2: 30.000 Trinidad & 

Tobago 
1.265.000 L1: 1.200.000 

Tuvalu 9.000 L2: 600 Uganda 18.659.000 L2: 2.000.000 
Vanuatu 168.000 L1: 2.000 

L2: 160.000 
Zâmbia 9.456.000 L1: 50.000 

L2: 1.000.000 
Zimbábue 11.261.000 L1: 250.000 

L2: 3.300.000 
Outros 30.000 L1: 18.000 

L2: 12:000 
 

Total geral: 2.024.614.000 (dados de 1995) 
 
Observações:  
 
1. Em alguns países como Papua Nova Guiné, Serra Leoa e Camarões, uma parte significativa da população fala uma 
variedade crioula do inglês. 
 
2. Da categoria ‘outros’ constam territórios administrados pela Austrália como Ilhas Norfolk, Ilhas Natal, Ilhas Cocos, etc., 
Nova Zelândia, como Niue e Toquelau, e pelo Reino Unido, como Angüila, Ilhas Malvinas (América do Sul), Ilhas Pitcairn  
e  Ilhas Turks & Caicos (Caribe).  
 
 

Levando em consideração todos esses locais onde o inglês ostenta algum tipo de 

status, seja como língua materna, segunda língua ou língua auxiliar, McArthur (1987) recorre 

ao artifício didático de tentar explicar a natureza da língua global da atualidade, colocando-a 

também em um círculo que ele veio a chamar de ‘o círculo do inglês mundial’. 

Compatível com a idéia de vários ‘ingleses’ concebidos a partir de um núcleo ocupado 

por um inglês padrão mundial (World Standard English), algo como o ‘núcleo comum’ 

mencionado previamente por Leffa (2006), McArthur tenta organizar em detalhes uma boa 

parte das inúmeras variantes que têm não apenas enriquecido, mas principalmente, 

transformado o inglês, como salienta Power (2005), em uma língua de difícil controle. Esse 

núcleo comum, segundo Quirk (1970), refere-se a palavras e significados, não a sotaques e, 

como sabemos, é uma variante que, na prática, ninguém fala.   

Conforme ilustra a FIGURA 3 a seguir, vê-se no centro do círculo uma língua formal 

idealizada. No círculo médio, está demarcada uma boa parte dos grupos das variantes 

regionais que já possuem ou que estão em vias de desenvolvimento de um uso padrão. Nas 

extremidades, estão os dialetos regionais como o ‘franglês’ canadense, o inglês filipino, o 

‘singlish’, de Cingapura, o inglês queniano e tantos outros que florescem e evoluem com as 

cores e variedades sócio-lingüísticas de sociedades díspares entre si, mas unidas por um 

idioma (mais ou menos) comum.  
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FIGURA 3 – O Círculo do Inglês Mundial (McArthur, 1987) 

 

 
 

Fonte: Crystal (1995, p.111)  
Reproduzido na NEWSWEEK, 07 mar 2005, p.43 

 
 

Embora saibamos que, devido a muitos fatores já bastante discutidos, a condição do 

inglês venha mudando significativamente em várias partes do mundo, pode-se ver claramente 

que, pelo menos por enquanto, ‘o mundo fala inglês’, e não há sinais que mostrem que tal 

status esteja sendo abalado. Logicamente, como enfatiza McKay (2002), em muitos países do 

círculo em expansão, o inglês é usado para fins de comunicação internacional, da mesma 

maneira que em países do círculo externo. Assim, nesse movimento de expansão nos limites 

do círculo em expansão, o idioma tem deixado de ser uma língua estrangeira (LE) para se 

tornar uma segunda língua (L2). Graddol (1997) inclui nesse rol países como Argentina, 

Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Honduras, Líbano, Nepal, 

Holanda, Nicarágua, Noruega, Panamá, Somália, Sudão, Suécia, Suíça, dentre outros.  

Os dialetos mais próximos 
do núcleo da roda possuem 
regras de uso mais formais.  

Apesar de estar representado 
no núcleo da roda, na prática, 
ninguém fala o inglês padrão 
mundial.  
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Para fins estatísticos, não podemos esquecer que há muitas variantes do inglês, de 

pidgins e crioulos a vários tipos de inglês padrão (Standard English). Embora os números 

possam ser contestados, já que é difícil determinar cifras exatas, principalmente quando se 

leva em consideração níveis de proficiência, indiscutivelmente, o idioma assume todas as 

características de língua internacional, assim como, de longe, é a língua moderna mais 

estudada em todo o planeta.  

Logicamente, diante de um processo, por si só, multifacetado, como é o avanço atual 

do inglês como língua internacional, não é plausível nos limitarmos apenas a questões 

numéricas. Seu desenvolvimento, na visão de autores como Phillipson (1992), Brutt-Griffler 

(2002), Pennycook (1994, 2001), Rajagopalan (2004, 2006), dentre outros, está fundado em 

diferentes pilares, não raramente antagônicos. Embora suscitem argumentos e perspectivas 

que se distanciam de um consenso, a divergência de opinião em muito tem servido o 

propósito de enriquecer a discussão sobre o tema, principalmente quando se chega ao nível 

daqueles que ensinam e aprendem inglês nos mais diversos cantos do planeta. Sendo assim, a 

polêmica que emerge do debate sobre a expansão do ILI leva professores e aprendizes a se 

desviarem um pouco das questões pragmáticas para, então, adentrarem pelas questões éticas, 

sociais e políticas há muito requeridas nas pautas de discussão sobre o ILI, porém ainda 

incapazes de sensibilizar maiores interessados.    

Phillipson (1992), por exemplo, entende que a expansão do inglês é fruto de um plano 

patrocinado por forças poderosas (desde agências governamentais à indústria do ensino de 

língua inglesa – ELI –, incluindo a do livro didático) que ele resume num só termo: 

‘imperialismo lingüístico’. Imprimindo um caráter ético-político à questão, o autor sustenta 

que o avanço do inglês, invariavelmente, tem se dado às custas do enfraquecimento e 

apagamento de outras línguas, abrindo caminho para o monolingüismo, tendência que, 

segundo o autor, não tem recebido a devida análise crítica no mundo ocidental. Além disso, 

Phillipson sustenta que a indústria do ensino de língua inglesa em muito tem contribuído para 

esta situação, já que, longe de ser uma atividade neutra que leva aos seus falantes progresso e 

prosperidade, trata-se de “uma atividade internacional com implicações e ramificações 

políticas, econômicas, militares e culturais” raramente exploradas (PHILLIPSON, 1992, p.8).  

Phillipson se estende na discussão, colocando que o imperialismo lingüístico aparece 

como um sub-tipo de ‘lingüicismo’, por definição, “ideologias, estruturas e práticas usadas 

para legitimar, efetivar e reproduzir uma divisão de poder e recursos (materiais ou não) entre 

grupos que são definidos a partir da língua” (p.47). No seu ponto de vista, o imperialismo 

lingüístico surge também como um componente primário do imperialismo cultural, mesmo 
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sabendo-se que “a disseminação cultural pode assumir outras formas não-lingüísticas (a 

música alemã, a pintura italiana) e pode ocorrer também na tradução, seja de obras clássicas 

aos desenhos animados de Walt Disney” (p.53).  

Certamente, as razões para a expansão do inglês pelo globo atribuídas por Phillipson, 

tecnicamente, não diferem radicalmente do levantamento dos autores citados anteriormente: 
Nesse momento, o inglês está enfronhado por todo o mundo, 
como resultado do colonialismo britânico, interdependência 
internacional, ‘revoluções’ em áreas como tecnologia, 
transporte, comunicações e comércio, e porque o inglês é a 
língua dos EUA, uma importante força militar, econômica e 
política do mundo contemporâneo. Não é somente a Grã- 
Bretanha que tem gravitado na direção da homogeneização 
lingüística, mas uma porção significativa de todo o mundo 
(PHILLIPSON, 1992, p.24).  

 

Contudo, é na sua interpretação desse movimento que o autor enfatiza uma tomada de 

consciência crítica, revelando uma preocupação principalmente com os países, periféricos ou 

não, que no afã de se integrarem à onda globalizante do inglês, acabam esquecendo que “o 

uso de uma língua, geralmente implica a exclusão de outras, embora, de maneira alguma, tal 

premissa seja logicamente necessária” (p.26). Mas para o autor, o fenômeno atual de 

expansão do inglês em várias partes do globo corporifica suas acepções:   
Globalmente, o que estamos vivenciando é o inglês não só 
substituindo outras línguas, mas também, [...], desbancando-as, 
como vem acontecendo na Escandinávia. [...] O inglês está sendo 
promovido como uma língua supra-étnica e de integração 
nacional, [...] e efetivamente (em locais como Malásia, China, 
etc.) parece ter se estabelecido como a língua de poder 
(PHILLIPSON, 1992, p.27-29). 
 

 

As argumentações de Phillipson, certamente, são provocadoras, porém, como se pode 

prever, estão longe de tornarem-se uma unanimidade. Friedrich (2000), por exemplo, assinala 

que a publicação do livro Imperialismo Lingüístico, em 1992, causou grande frisson nos 

meios acadêmicos, uma vez que, para muitas pessoas, ali estava explícito um conteúdo de 

caráter inspirador, extremamente necessário, controverso e esperado por muito tempo por 

aqueles que vinham ensinando inglês indiferentes quanto ao seu papel político no processo de 

expansão da língua e das culturas por esta representada. Por outro lado, muitas outras vozes 

reagiram contra as idéias de Phillipson, em especial as que defendiam que as pessoas 

envolvidas no ensino de inglês se tornaram emissários do poder hegemônico dos Estados 

Unidos e da Grã-Bretanha sobre os países em desenvolvimento. Complementa a autora: 
Embora calcado em certo exagero e em uma visão unilateral, 
Phillipson contribuiu para o enriquecimento da profissão de 
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ensino de língua inglesa (ELI) ao trazer à tona a importância de 
avaliarmos nosso papel mais de educadores que de difusores do 
conhecimento lingüístico. Phillipson é bastante pessimista e 
determinista (por exemplo, nações poderosas usam sua língua 
para oprimir e subjugar outras línguas, o inglês invade e se 
intromete). Mesmo assim, acredito que nós, professores, 
podemos adotar uma postura positiva se construirmos uma 
profissão que desafie pontos de vista deterministas a respeito 
da relação entre línguas, mas especialmente e, principalmente, 
se transformarmos o que é considerado por alguns uma 
ferramenta de opressão em um instrumento de empoderamento 
(FRIEDRICH, 2000, p.10).      

 

Bisong (1995) é uma outra voz que, dentro do contexto de um país pertencente ao 

‘círculo externo’, a Nigéria, entende que, apesar da força dos argumentos e do peso das 

evidências, a teoria de Phillipson, pelo menos nos países periféricos de língua inglesa, “não 

foi apresentada ou compreendida corretamente” (BISONG, 1995, p.122). Lembrando que seu 

país fundou-se em um contexto multilíngüe e multicultural, e que o inglês é apenas mais uma 

língua convivendo com muitas línguas maternas autóctones, o autor argumenta que, embora 

seja considerada uma língua de prestígio, “não há a menor condição de três ou quatro horas de 

exposição ao inglês no ambiente escolar formal competirem com a língua nativa, quanto mais 

suplantá-la no processo contínuo de aquisição de língua materna” (p.125).  

O mérito da argumentação de Bisong é trazer para a discussão um ponto de vista 

oriundo da periferia, uma vez que, como sempre tem acontecido nos meios acadêmicos, 

mesmo aqueles estudiosos mais sensíveis como o próprio Phillipson, que possuem uma visão 

crítica quanto à grande influência exercida por teorias, conceitos e materiais gestados e 

patenteados no ‘círculo central’ e marqueteados mundo afora, indiretamente, parecem se 

sentirem no direito de “falar em nome dos fracos e oprimidos”. Vejamos o que diz Bisong: 
Um pai manda seu filho para uma escola de inglês 
precisamente porque ele quer que essa criança cresça 
multilíngüe. [...] Por que buscar o monolingüismo numa 
sociedade em constante movimento quando você pode tornar-
se multilíngüe e mais familiarizado com um repertório 
lingüístico mais rico e dotar-se de uma consciência mais 
ampla? Interpretar tais ações como se emanando de pessoas 
que são vítimas de imperialismo lingüístico do Centro é 
envergar evidências sociolingüísticas para se adequar a uma 
tese pré-concebida. [...] Confirmações dessa visão estão em 
afirmações como “os africanos das nações periféricas de língua 
inglesa parecem, com poucas exceções, sentir que o suporte às 
línguas africanas está fadado a confiná-los em uma posição 
inferior (PHILLIPSON, 1992, p.127). [...] Como Phillipson 
sabe disso? Que africanos se sentem assim? Onde eles estão? 
Imperialismo Lingüístico, infelizmente, está repleto de frases 
de efeito. [...] O uso da palavra ‘inferior’ aqui põe um ponto 
final no jogo. Somente uma determinação para manter-se fiel à 
dicotomia dominante-dominado enxergaria um sentimento de 
inferioridade como a única explicação possível para o desejo 
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de alocar um lugar de importância ao inglês no currículo 
escolar. [...] Aqueles na periferia que optam por uma educação 
em inglês o fazem por razões pragmáticas, com o objetivo de 
maximizar suas chances de sucesso numa sociedade 
multilingüe e multicultural (BISONG, 1995, p.125-26).      

 

Criticando Phillipson por ancorar muitas de suas premissas em generalizações, Bisong 

(1995) conclui afirmando que embora seja a língua oficial da Nigéria, o inglês não obteve 

sucesso em desbancar ou substituir as línguas nativas daquele país. Para o autor africano, 

naquele contexto multicultural, a língua inglesa possui uma função muito útil e seguirá nessa 

trajetória, “já que nação alguma pode se desvencilhar de sua história” (p.131). E como não 

poderia deixar de ser, a língua imposta na Nigéria também vem sofrendo modificações desde 

os tempos coloniais, chegando a ponto de, adiciona Bisong, não ser mais percebida como a 

língua imperial que deve ser assimilada a todo custo. Nesse pormenor, sua elaboração final é 

bastante esclarecedora: 
Nesse momento, as razões para aprender inglês são, por 
natureza, pragmáticas e contradizem a argumentação de 
Phillipson que aponta que aqueles que adquirem a língua em 
uma situação em que esta exerce um papel dominante são 
vítimas de imperialismo lingüístico. Eu gostaria de assegurar 
que os nigerianos são sofisticados o bastante para discernirem 
o que lhes interessa, e dentre o que lhes interessa está incluída 
a habilidade de operar em dois ou mais códigos lingüísticos 
numa situação multilíngüe. Por não considerar amplamente as 
complexidades de tal situação, Phillipson falha na sua 
argumentação (BISONG, 1995, p.131).        

 

Brutt-Griffler (2002) é uma outra acadêmica que avalia e critica o pensamento de 

Phillipson, não exatamente para desafiá-lo, mas especialmente para lançar uma luz de 

argumentação um pouco diferente daquela defendida pelo autor britânico. Para essa autora, o 

imperialismo lingüístico é uma das poucas teorias a lançar a possibilidade de uma explicação 

sobre o fenômeno contemporâneo do inglês como língua global. Como vimos anteriormente, 

para Phillipson (1992) o inglês atingiu sua atual posição de domínio através da promoção 

ativa como um instrumento de política externa das principais nações que o tem como língua 

nativa, podendo, em alguns contextos, ser visto como uma ameaça à segurança nacional dos 

países. Em outras palavras, a premissa central do imperialismo lingüístico está baseada na 

acepção de que o inglês representa um projeto culturalmente imperialista que, 

necessariamente, incute a cultura da língua inglesa nas mentes de seus aprendizes como 

segunda língua (BRUTT-GRIFFLER, 2002, p.7), embora o próprio Phillipson, mais tarde, 

reconheça que o inglês pode ser útil de muitas maneiras, e concorde que os países deveriam 

investir na educação de língua estrangeira para fins internacionais (LEFFA, 2002).     
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Brutt-Griffler (2002) salienta que, como qualquer língua em particular se desenvolve 

em condições locais, uma língua ‘mundial’ suscita um processo de expansão da língua. No 

entendimento da autora, o estudo do inglês mundial, tradicionalmente, tem enfatizado a 

questão, com a maioria dos estudiosos assumindo uma postura política, “articulando suas 

explicações em termos de aparentes estruturas políticas como imperialismo e concentrando 

suas discussões em construtos como imposição lingüística, ideologia e direitos lingüísticos” 

(BRUTT-GRIFFLER, 2002, p.9). Entretanto, para a estudiosa, essas explicações ou modelos 

que tratam do processo de expansão de uma língua global são “insuficientes para a 

consideração do desenvolvimento do inglês mundial porque eles se abstraem dos processos 

lingüísticos pelos quais tal expansão passa” (p.10).  

Contrapondo-se a Phillipson (1992), então, Brutt-Griffler (2002) oferece razões 

diferentes para a expansão do inglês como língua mundial. Em suas palavras: 
Uma língua não é imposta como um toque de recolher, uma 
norma militar ou um conjunto de regras. [...] Por sua natureza, 
uma língua é um fenômeno social; o local da língua é a 
comunidade de fala ao invés de um território geográfico. A 
migração de falantes de uma determinada língua envolve um 
processo geopolítico ao invés de lingüístico. Por essa razão, 
chamarei essa forma de “expansão lingüística” de migração do 
falante (ênfase no original) (BRUTT-GRIFFLER, 2002, p.10-
11). 
 

Logicamente, não se encaixam no escopo desse conceito os falantes de inglês que 

migraram para outros continentes, como, por exemplo, o continente americano. Contudo, se 

levarmos em consideração esse espaço geográfico, a expansão lingüística por ‘migração do 

falante’ explica a aquisição do inglês por nativos norte-americanos, escravos africanos ou 

colonos europeus que para lá migraram ou foram levados à força.  

Um segundo argumento que Brutt-Griffler defende para explicar o processo de 

expansão lingüística diz respeito a um determinado tipo de aquisição. Isto é, os falantes 

adquirentes originários de diferentes grupos lingüísticos não aprendem o inglês como primeira 

língua. Disserta a autora: 
O processo lingüístico concomitante com esse tipo específico 
de expansão lingüística é necessariamente aquisição de 
segunda língua (ASL) (ênfase no original). Desta forma, esse 
processo de ASL diz respeito não ao aprendiz individual 
simplesmente, mas à comunidade de fala (ênfase no original) 
pela qual o inglês está expandindo-se. O tipo de expansão 
lingüística que forma o processo essencial do desenvolvimento 
do inglês mundial, entretanto, é o processo de aquisição de 
segunda língua por comunidades de fala, que eu chamo de 
macroaquisição (BRUTT-GRIFFLER, 2002, p.11).   
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Brutt-Griffler, por fim, confronta a teoria do imperialismo lingüístico, argumentando 

que o avanço do inglês como língua global se deve também a um movimento de anti-

imperialismo. Na sua compreensão, o inglês foi usado pelos povos colonizados como 

instrumento de libertação, uma vez que, ao se apropriarem do idioma estrangeiro, as pessoas 

se investiam de poder na luta contra o próprio colonialismo. Brutt-Griffler complementa que a 

política colonial britânica clássica era não impor a língua inglesa aos povos colonizados, já 

que, aparentemente, tratava-se de uma empreitada dispendiosa. Promovia-se, então, o 

bilingüismo, uma vez que os funcionários civis coloniais eram obrigados a falar as línguas 

locais. Além disso, nos chamados ‘anos dourados’ do império, as autoridades britânicas 

reconheciam a importância de se conhecer as línguas dos seus governados (BRUTT-

GRIFLLER, 2002).  

Embora interessantes, os argumentos de Brutt-Griffler não deixam de ser interpelados, 

como o faz Al-Dabbagh (2005): 
Apesar das louváveis observações a respeito da política 
lingüística colonial clássica da Inglaterra e como de alguma 
maneira esta serviu para limitar inicialmente o avanço do 
inglês, Brutt-Griffler, não consegue de forma convincente 
refutar a tese que diz que o poder imperialista (econômico, 
militar e político) da Grã-Bretanha (e na seqüência, dos EUA), 
fato reconhecido e admitido por todos os lingüistas desta área, 
foi a principal razão por trás da expansão do inglês como 
língua mundial (AL-DABBAGH, 2005, p.9).          

 

Como podemos ver, esta é uma discussão por natureza polêmica e não pode ser 

analisada a partir de um prisma único. Temos ainda autores como Brosnahan (1973 apud 

BRUTT-GRIFFLER, 2002) que também colocam a expansão do inglês sob a rubrica da 

imposição, porém, ao contrário de Phillipson, não distingue o processo de avanço do inglês 

dos processos similares de outras línguas imperiais como o grego, o latim, o árabe e o turco 

que aconteceram em condições históricas distintas. Strevens (1978) também é lembrado por 

teorizar que o rápido avanço do inglês como língua mundial se deve em parte a características 

intrínsecas da própria língua que a transformaram se não na candidata ideal, naquela mais 

adequada para preencher os pré-requisitos exigidos pelas forças da comunicação internacional 

(BRUTT-GRIFFLER, 2002). Tal argumento é reiterado em artigo publicado no ano de 1992, 

como parte da segunda edição da coletânea The other tongue: English across cultures, editada 

por Kachru: 
O inglês, por natureza, é uma língua receptora e ‘anglicizante’. 
Desde seus primórdios, tem sido parte de seu caráter incorporar 
idéias, conceitos e expressões advindos de outras sociedades e 
anglicizá-los (STREVENS, 1992, p.31). 
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Além de todas essas questões sobre o que pode estar por trás da expansão do inglês 

como língua internacional, acadêmicos como Pennycook (1994, 2001b), Canagarajah (1999a, 

b e c), Rajagopalan (1999, 2004, 2006), Leffa (2005, 2006), além do próprio Phillipson 

(1992), com seus trabalhos e provocações, têm procurado enfatizar o viés político-ideológico 

que deve permear toda a área. É preocupação de cada um deles trazer para essa perspectiva, 

principalmente, os processos de ensino e aprendizagem de língua, seja estrangeira, materna ou 

global, nos mais variados contextos, questão esta que será discutida mais adiante.    

Em um plano mais pragmático, é inegável que fatores como colonialismo, migração 

do falante ou avanços tecnológicos advindos dos países de língua inglesa contribuíram de 

maneira essencial para a onda inicial de expansão do inglês pelo mundo. Sendo assim, vendo-

se que a sociedade global vem passando por modificações cada vez mais velozes, faz-se 

pertinente, como enfatiza McKay (2002), perguntar quais os fatores que estão alimentando o 

atual movimento de expansão e o processo de macroaquisição do inglês pelas mais diversas 

comunidades de fala espalhadas pelo globo. Para responder tal pergunta, complementa a 

autora, é importante levarmos em consideração “os usos atuais do inglês em várias arenas 

intelectuais, culturais e econômicas” (MCKAY, 2002, p.16). Assim, baseando-se em Crystal 

(1997), McKay (2002, p.16-17) elenca os seguintes fatores: 
• Organizações internacionais: das 12.500 organizações internacionais listadas no Anuário da 

União de Associações Internacionais, 85 por cento delas adotam o uso oficial do inglês. 
• Cinema: por volta da metade dos anos 1990, os Estados Unidos controlavam 

aproximadamente 85 por cento de todo o mercado mundial de filmes.  
• Música popular: de todas as bandas pop catalogadas na Enciclopédia de Música Popular da 

Penguin, 99 por cento delas tinham seus trabalhos integral ou predominantemente em inglês.  
• Viagens internacionais: os Estados Unidos são líderes mundiais em turismo, tanto enviando 

como recebendo viajantes.  
• Publicações: nenhuma outra língua supera o inglês na quantidade de livros publicados. 
• Comunicações: aproximadamente 80 por cento da informação armazenada eletronicamente 

no mundo está em língua inglesa. 
• Educação: em muitos países o inglês exerce papel decisivo no tocante à educação superior.  

 

À lista compilada por Crystal e McKay, Leffa (2002) acrescentaria ainda (1) a 

condição de língua estrangeira mais ensinada no mundo e, para ele, o mais importante de 

todos os fatores, (2) o fato de o inglês não obedecer a fronteiras geográficas.   

Estes e todos os outros fatores mencionados até aqui demonstram claramente como e 

por que ‘o mundo fala inglês’, ou seja, explicam como a língua anglo-saxã, insignificante por 

volta de 1600, em pouco mais de quatro séculos, trilhou para assumir o papel de língua 

internacional da atualidade. Mas o que seria mesmo uma língua internacional? Que 

características uma língua ostenta para ser considerada de alcance internacional? Um grande 
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número de falantes? Não necessariamente. Esta e outras questões pertinentes ao assunto é o 

que veremos a seguir.     

 

3.4 DEFININDO UMA LÍNGUA INTERNACIONAL 

 

McKay (2002) sustenta que, numa visão mais simplista, uma língua internacional é 

aquele idioma que possui um grande número de falantes nativos. Seguindo essa linha de 

raciocínio, logicamente, línguas nacionais como o mandarim, espanhol, árabe, hindu, 

português, dentre outras, preencheriam tal pré-requisito. Entretanto, as diversas variáveis 

envolvidas nos processos de difusão de uma língua demonstram que a equação é muito mais 

complexa que imaginamos. Isto é, mesmo um idioma tendo um número significativo de 

falantes, mas com seu alcance restrito a determinados territórios e não sendo falado por um 

grande número de falantes nativos de outras línguas, não ascende à posição de língua de 

comunicação internacional. 

Smith (1976) foi um dos primeiros estudiosos a delinear uma definição do que seria 

uma língua internacional. Em artigo para o RELC Journal, o professor da Universidade do 

Havaí sustenta que “uma língua internacional é aquela falada por indivíduos de diferentes 

nações com o objetivo de se comunicar uns com os outros” (SMITH, 1976, p.38). Além disso, 

Smith traz também o conceito de uma língua auxiliar que, na sua visão, “é uma língua, que 

não a língua materna, usada por habitantes de um determinado um país para se comunicarem 

internamente” (p.38). O inglês, sem sombra de dúvidas, espelhando-se na categorização dos 

círculos concêntricos de Kachru (1985), é atualmente a língua que exerce ambos os papéis 

com maior freqüência. Por essa razão, Smith (1976) a considera uma língua auxiliar 

internacional, que praticamente se desnacionaliza ao assumir tal condição. Diz o autor: 
O inglês é uma língua auxiliar internacional. Não importando 
quem sejamos eu e você, ela é tão sua quanto minha. Pode ser 
que a usemos para diferentes propósitos e por diferentes 
períodos de tempo, mas, inquestionavelmente, ela pertence a 
todos nós. O inglês é uma das línguas do Japão, da Coréia, 
Micronésia e das Filipinas. É uma das línguas da República 
Popular da China, da Tailândia e dos Estados Unidos. Ninguém 
mais precisa se tornar americano, britânico, australiano, 
canadense ou qualquer outro nativo da língua para requerer a 
posse dessa língua. Indo um pouco mais além, não é necessário 
sequer apreciarmos a cultura de um país cujo idioma principal 
é o inglês para usar a língua de maneira eficiente (SMITH, 
1976, p.39).  

Para Crystal (1996), uma língua não ascende ao patamar de língua internacional por 

suas propriedades estruturais intrínsecas, sua cultura ou um passado de rica literatura. Uma 
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língua alcança tal status por uma razão principal: o poder político de seu povo, atrelado a seu 

poderio militar. Foi assim com o grego, o latim, o árabe e tantas outras línguas que, no rastro 

de conquistas territoriais, foram impostas (não sem resistência) aos povos conquistados, 

tornando-se um dos marcos e uma das heranças mais significativos da consolidação de poder 

nos processos de dominação e subjugação entre povos. Contudo, é importante frisar que, num 

primeiro momento, embora seja o poderio militar de uma nação o fator preponderante para 

que uma língua se estabeleça e se imponha num determinado espaço, “é o poder econômico 

de quem a sustenta que a mantém e alavanca a sua expansão” (CRYSTAL, 1996, p.7).   

Partindo do pressuposto que uma língua internacional exerce basicamente um papel 

funcional, o objetivo do ensino passa a ser habilitar o aprendiz a comunicar suas idéias e 

cultura para outras pessoas através desse meio de comunicação.    

Widdowson (1994, p.382) defende que, para tornar-se internacional, uma língua, 

necessariamente, “serve uma quantidade significativa de comunidades diferentes e seus 

objetivos institucionais que, por sua vez, transcendem limites tanto comunitários quanto 

culturais”. Assim, ao se tornar uma língua franca, pagando o preço de se desmembrar em uma 

miríade de ‘outras línguas’, a partir das mais diversas experiências, uma língua internacional 

não mais pertence a um grupo específico de falantes nativos e nação alguma pode se arvorar 

em requerer custódia sobre a mesma (SMITH, 1976). 

No entendimento de Leffa (2002), uma língua para ser considerada de alcance 

internacional precisa preencher três critérios básicos: (1) a língua deve ser desprovida de 

falantes nativos, isto é, todas as pessoas devem falá-la como língua estrangeira; (2) essa 

língua não deve estar atrelada a nenhuma cultura dominante; e, finalmente, (3) ela deveria ser 

usada somente para fins específicos, ou seja, não deveria nunca competir com os propósitos 

para os quais se usa uma língua nativa, por exemplo. Na visão de muitas pessoas, guardadas 

as divergências naturais, é exatamente nesse sentido que o inglês hoje se encaixa como a 

língua mundial dos tempos atuais.  

Elaborando mais especificamente sobre a questão, Smith (1976, 1987) elenca algumas 

características de uma língua internacional que considera essenciais:  

A relação essencial entre falar a língua e assimilar uma cultura associada à mesma 

perde relevância. Para fazer uso eficiente da língua, os falantes não-nativos não são obrigados 

a internalizar as normas culturais de comportamento dos falantes nativos; 

Uma língua, ao se tornar internacional, necessariamente, perde sua identificação com 

uma única cultura ou nação, ou seja, se ‘desnacionaliza’, deixando de ser propriedade de seus 

falantes nativos históricos; 
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Segundo McKay (2002), as premissas de Smith (1976, 1987) são válidas para o uso, 

por exemplo, do inglês como língua internacional (ILI), onde a língua é usada atualmente 

como meio de comunicação entre pessoas de diferentes países em nível global. Entretanto, 

complementa a autora, no tocante ao seu uso em nível local, ou seja, em países do ‘círculo 

externo’ (Índia, Nigéria, Jamaica, Cingapura, etc.), em que a língua serve como meio de 

comunicação interna, algumas mudanças precisam ser impetradas, em especial no que diz 

respeito à desnacionalização da posse da língua:   
...seja em nível local ou global, falantes de inglês como língua 
internacional (ILI) não precisam internalizar as normas 
culturais dos países do círculo central para utilizarem a língua 
como meio de comunicação mais amplo de forma eficiente. 
Assim, estou de acordo que quando o ILI é usado por falantes  
tanto do círculo externo quanto do círculo em expansão, um 
dos seus principais usos é permitir a esses indivíduos a 
transmissão de suas idéias e cultura. Entretanto, a segunda 
premissa carece de uma reformulação no que diz respeito ao 
seu uso em nível local em países do círculo externo. Nesse 
caso, o uso de ILI passa não por uma desnacionalização, mas 
uma renacionalização de sua posse. É exatamente esse 
processo que tem levado a inovações nos níveis lexical e 
estrutural nas variantes do inglês faladas em países do círculo 
externo e causado preocupação quanto à falta de padrões 
comuns no uso corrente da língua (McKAY, 2002, p.12).       

  

Desta forma, em alinhamento com o pensamento de McKay (2002), no tocante à 

distinção entre global e local, a relação entre uma língua internacional e cultura também deve 

passar por algumas revisões importantes, as quais serão discutidas mais adiante.   

 

3.5 A POSSE DE UMA LÍNGUA INTERNACIONAL 

 

No bojo da discussão sobre o que singulariza uma língua como internacional, faz-se 

relevante abordarmos a questão que diz respeito à posse de uma LI. Numa perspectiva mais 

ideológica, Widdowson (1994, p.385) salienta que “uma língua internacional tem que ser uma 

língua independente”. Assim, qualquer nativo de um idioma que se torna um meio de 

comunicação internacional deve se orgulhar de tal condição. Entretanto, é importante lembrar 

que essa língua só pode ser considerada internacional a partir do momento que não mais lhe 

pertence. É exatamente o que defende Rajagopalan (2004), quando lança o conceito de ‘inglês 

mundial’, afirmando que essa língua, de alcance planetário, pertence a todos aqueles que a 

falam e, ao mesmo tempo, não é a língua materna de ninguém.  

Leffa, em artigo de 2006, tece considerações semelhantes e enfatiza, principalmente, a 

condição de independência e liberdade quase que absolutas que uma língua internacional 



 76 

adquire ao assumir tal papel. Para o autor, “uma língua paga um preço caro para ser 

internacional” (p.13). Primeiramente, por se tornar realmente híbrida, “passando por um 

processo de mestiçagem com as outras línguas, uma espécie de SRD (Sem Raça Definida)” 

(p.13), chegando ao ponto de, conceitualmente, ser considerada uma língua ‘vira-lata’. Em 

segundo lugar, por conta dessa independência eminente, ocorre com a língua um processo 

semelhante ao de um adolescente que, de repente, se vê adulto e sai de casa para “ganhar o 

mundo”. Assim, consumada a situação, da mesma forma que os pais deixam de exercer 

controle sobre o filho adulto, no caso da língua, torna-se inevitável a perda gradual do 

controle por parte da metrópole (LEFFA, 2006).  

Por mais cristalina que seja a condição descrita por Leffa e outros autores, na prática, 

as concepções, crenças, atitudes e ações que permeiam o tema em si e todas as suas 

implicações políticas, especialmente as de poder, navegam em águas cada vez mais instáveis e 

imprevisíveis. Recorrendo ainda às palavras de Widdowson (1994, p.377), o lingüista salienta 

que “uma língua e seus falantes estão intrinsecamente ligados tanto por sua morfologia quanto 

por sua história”. Desta forma, esses falantes podem sim requerer seu território lingüístico, ou 

seja, “esse sistema lingüístico que de fato lhes pertence” (WIDDOWSON, 1994, p.377). 

Porém, diante das circunstâncias específicas do inglês atual, será que o caráter e os limites 

dessa posse não se vêem forçados a passarem por uma re-leitura e, conseqüentemente, por 

uma necessária re-avaliação? Esta, afinal de contas, ao se tornar uma língua global, como 

alerta Leffa (2006) acima, se emancipa, se desprende da custódia de seus outrora ‘legítimos 

donos’.   

Filosoficamente, poder-se-ia dizer que língua não pertence a ninguém, não está sob a 

tutela absoluta de povo algum, muito menos atrelada a limites impostos por seus falantes 

nativos. Entretanto, com o debate constante e as posições políticas que alimentam as acirradas 

discussões sobre o pós-colonialismo que, segundo Kachru (1985), não eliminará jamais os 

efeitos lingüísticos e culturais dos processos colonizatórios mundo afora, a questão da posse 

sobre uma língua, tem assumido, cada vez mais, um poder simbólico (e, acima de tudo, 

político) incomensurável, principalmente por conta da expansão global do inglês.   

Se concordamos com Braj Kachru, voltar um pouco no tempo será um exercício 

interessante para entendermos como o assunto sempre suscitou sentimentos e reações dos 

mais poderosos e, ao mesmo tempo, delicados. Situando-nos em um dos períodos 

colonizatórios mais tardiamente encerrados, tomemos o exemplo do poeta Luandino Vieira, 

português de nascimento, angolano por adoção, que, na sua participação durante a luta pela 

independência de Angola do jugo português, declarou que a língua portuguesa seria o seu 
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grande “troféu de guerra”. E assim, parece-nos que o foi. Mesmo numa Angola arrasada e 

dividida do pós-guerra civil, certamente, o português deixou de ser a língua do colonizador, 

‘se angolizou’, ajudou a sacramentar o processo de libertação de um povo e trocou de mãos, 

assumindo integralmente toda a carga (sócio)lingüística e cultural de seus novos usuários.    

Escritores de expressão internacional como o nigeriano Chinua Achebe, anteriormente 

citado, admitem que a língua dos colonizadores acabou por se tornar a língua nacional de 

vários países, uma vez que os africanos das novas gerações já nasceram no interior dessas 

línguas. Achebe, numa passagem marcante de um texto considerado antológico, intitulado 

The African writer and the English Language (O escritor africano e a língua inglesa), de 

1975, reproduzido em 2003, decreta que essa língua (no caso, o inglês) lhe foi dada como 

parte do pacote colonialista. Como escritor que por ela optou para exercer o seu ofício, ele diz 

que pretende usá-la em seu favor para levar ao mundo a sua voz e a voz de seu povo. Imbuído 

desse pensamento, o escritor argumenta que a outrora língua do colonizador agora “terá que 

ser capaz de carregar o peso de minha experiência africana”10 (ACHEBE, 1975/2003, p.65). 

Essa língua, sem dúvida, agora é tão dele quanto de qualquer representante da suposta fonte 

original. São a compreensão e a aceitação dessa premissa, à luz de uma perspectiva política, 

tanto por parte de quem levou/impôs a língua quanto de quem a recebeu, que ainda geram 

muita controvérsia.     

Tal situação, certamente, para os mais versados em literatura, nos remete, dessa vez, a 

tempos bem mais distantes. Na verdade, para o reino da ficção shakespeariana, na tragédia 

The Tempest (A Tempestade), quando Caliban, um selvagem e escravo deformado, numa 

trajetória de humilhações e xingamentos, aos poucos, aprende e se apossa da língua do seu 

senhor, Próspero, Duque de Milão, e declara triunfante:  
Caliban: You taught me language; and my profit on’t Is, I know how to curse; 
the red plague rid you, for learning me your language!11 

 

                                                           
10A referida citação aparece na sua íntegra nas seções pré-textuais deste trabalho. A tradução é de nossa responsabilidade.  
11Caliban: “A falar me ensinastes, em verdade. Minha vantagem nisso, é ter ficado sabendo como amaldiçoar. Que a peste 
vermelha vos carregue, por me terdes ensinado a falar vossa linguagem”.  Tradução de Nélson Jahr Garcia (2005).  
 

Muitos autores e estudiosos associam essa condição de emancipação principalmente à 

literatura pós-colonialista de origem inglesa onde, como vimos anteriormente, diversos 

escritores das antigas colônias britânicas optaram de forma consciente por usar a língua do 

colonizador para difundir seu discurso emancipatório e próprio, logicamente, singularizando-a 

com as marcas de suas experiências. Bisong (1995) e Rajagopalan (2003b) enxergam tal 

condição no trabalho de autores como Salman Rushdie, Arundhati Roy, R. K. Naryan, Wole 
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Soyinka, Ngugi wa Thiong’o, para mencionar alguns. Uma vez aprendida, não imitada 

(ACHEBE, 1975/2003), a língua deixa de ser o meio exclusivo para a voz do senhor 

(RAJAGOPALAN, 2003b).  

Mas desviando-nos um pouco da literatura, embora sua relevância seja inquestionável 

para o tema, uma vez que muitos desses escritores são criticados por publicarem em inglês e 

não nas suas línguas nativas, a polêmica sobre a posse do inglês hoje, como argumenta 

Rajagopalan (2004), ultrapassa questões lingüísticas, acadêmicas, ideológicas ou filosóficas. 

Phillipson (2003), por exemplo, na sua crítica sobre a distribuição desigual de poder por parte 

dos usuários de inglês global, argumenta que, diante de uma ordem mundial controlada por 

gigantes midiáticos como a CNN e a BBC, servindo não ao mundo, mas aos interesses de um 

grupo restrito de pessoas, acharmos que o inglês pertence a todos ou que esses grupos um dia 

falarão em nome das margens, é uma atitude, na melhor das hipóteses, ingênua. Como lembra 

Rajagopalan (2004), ao debater a base conceitual do World English, qualquer língua 

testemunha iniqüidade de distribuição de poder, ou seja, “imaginar que uma comunidade de 

fala pode livrar-se completamente de políticas de poder é transportar a discussão do mundo 

real para o ideal” (RAJAGOPALAN, 2004, p.113). Entretanto, o que para este último autor 

torna o caso do inglês mundial peculiar é o fato de o fenômeno “desestabilizar toda a estrutura 

tradicional que compraz qualquer comunidade de fala (e que emerge através da língua), 

deixando-a, assim, mais facilmente suscetível a uma avaliação crítica” (p.113). Complementa 

o autor: 

...acredito que a diferença entre o inglês mundial e qualquer 
outra língua natural nesse pormenor é mais quantitativa que 
qualitativa. Quanto mais uma língua é falada, maior será a 
exposição das dimensões internas que marcam sua comunidade 
de fala. Em outras palavras, ao estudarmos o inglês mundial 
mais de perto, poderemos adquirir insights valiosos sobre os 
mecanismos de todas (ênfase no original) as línguas, inclusive 
daquelas supostamente monolíticas (RAJAGOPALAN, 2004, 
p.113).    

 

 Como aponta Bamgbose (2001, p.357), “há uma surpreendente aceitação do domínio 

do inglês em nível global”. Assim, por ter adquirido este status, a língua está a serviço de 

muitas comunidades, não podendo se submeter ao discurso, hoje tido como anacrônico, de 

que se nesse processo prevalecer a inevitável diversidade, “as coisas desmoronarão e a língua 

se fragmentará em variantes mutuamente ininteligíveis” (WIDDOWSON, 1994, p.383). Mas 

não seria a apropriação pelas mais diversas comunidades lingüísticas o caminho natural de 
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uma língua que se expande numa escala global? Os muitos exemplos nativizados do inglês e 

de várias outras línguas já comprovam essa tese.  

No atual contexto do inglês como língua franca, ao se estabelecer a crucial relação 

entre língua, identidade e a posse da mesma por parte do falante não-nativo, é de suma 

importância lembrar que, se os aprendizes de inglês que não puderem ter a posse da língua por 

sua condição de não-nativos, certamente, não poderão se considerar o que Bourdieu (1977) 

chamou de “falantes legítimos” dessa língua (NORTON, 1997). Esse é um ponto nevrálgico 

em toda essa discussão e, com certeza, perpassa por um plano essencialmente político.  

Palco para inúmeras divergências, a questão da posse de uma língua internacional 

continuará a alimentar debates cada vez mais importantes no sentido de se angariar um 

melhor entendimento do tema, servindo, logicamente, ao propósito salutar de orientar 

posturas e tomadas de posições sobre o que significa aprender, ensinar e operar numa língua 

de alcance internacional e as implicações que tal processo acarreta para todas as pessoas nele 

envolvidas.  

 

3.6 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA (ELI) 

 

“Seja lá o que possa ter acontecido com o império britânico, o sol nunca se põe para a 

língua inglesa”. A frase de Fishman (1998, p.22), cada vez mais atual, ilustra com pertinência, 

o grande, e até o momento, incontrolável, movimento de expansão global da língua inglesa. 

Vimos há pouco diversos fatores que têm contribuído para a explosão desse fenômeno. Dentre 

eles, citamos um que, embora nas grandes discussões seja às vezes deixado em uma posição 

de importância secundária, na verdade, é uma das molas propulsoras mais poderosas do 

processo de promoção do inglês pelo mundo. Tema central desse trabalho, estamos nos 

referindo a um acrônimo em inglês, ELT/ELI (English Language Teaching ou Ensino de 

Língua Inglesa) que, longe de ser apenas uma combinação de siglas e palavras, movimenta 

uma indústria multibilionária, altamente competitiva e que se orienta a partir das decisões de 

adoção de um modelo de “inglês padrão” a ser difundido e ensinado para um público de 

alguns bilhões de pessoas em praticamente todas as partes do planeta.  

Uma das sub-áreas mais profícuas da Lingüística Aplicada, o ELI movimenta milhares 

de cursos e programas de diversos níveis e especificidades, empregando centenas de milhares 

de profissionais em todo o mundo em áreas distintas como ensino, pesquisa, educação de 

professores, exames de proficiência, criação e comercialização de materiais instrucionais, 

dentre outras, envolvendo escolas, centros de línguas, universidades, empresas de internet, 
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editoras e instituições similares. Organizados em associações locais e internacionais como 

TESOL, IATEFL, LAURELS, etc., professores e pesquisadores de todas as nacionalidades, 

de alguma forma, têm a oportunidade, principalmente depois do advento da internet, de 

poderem interagir com colegas de qualquer lugar do mundo, contribuindo com suas pesquisas, 

compartilhando experiências e produção acadêmica, assim como se reunir em seminários, 

congressos e encontros regulares, tanto no país de origem quanto no exterior. Além disso, 

esses profissionais podem ter acesso a todo tipo de conhecimento produzido sobre o ensino e 

aprendizagem de língua inglesa e suas ramificações através das centenas de publicações 

disponíveis como ELT Journal, English Today, Tesol Quarterly, World Englishes, ELT 

Forum, TESOL Newsletter, New Routes, para citar algumas.  

Certamente, diante do significativo potencial que a área de ELI ostenta, formam-se 

cada vez mais professores de língua inglesa. Nos países do ‘círculo central’, uma parte 

significativa dessa mão-de-obra se destina ao exterior, principalmente para a zona periférica 

como Europa Oriental, África, Ásia e América Latina, hoje, por conta da globalização, grande 

demandadores de ‘nativos’ de inglês que, ao optarem por viver experiências internacionais, 

ensinando a língua e divulgando a cultura de seus países, têm suas presenças pontencializadas 

comercialmente por escolas e centros de idiomas para atrair alunos. Esses professores são 

formados não apenas em universidades, mas também em centros de língua que emitem 

diplomas reconhecidos internacionalmente como DOTE (Diploma for Overseas Teachers of 

English), COTE (Certificate for Overseas Teachers of English), CELTA (Certificate in 

English Language Teaching to Adults), DELTA (Diploma in English Language Teaching to 

Adults), TKT (Teaching Knowledge Test), entre outros, e auferem proficiência profissional, 

habilitando o seu portador a ensinar inglês como segunda língua ou língua estrangeira, mesmo 

que sua formação original de graduação ou pós-graduação não tenha sido na área ou em áreas 

afins. 

Os países periféricos, principalmente do ‘círculo em expansão’, também formam uma 

grande quantidade de professores de inglês como SL ou LE. Esses profissionais são oriundos 

não só de cursos universitários, mas também dos mais diversos programas oferecidos por 

milhares de centros de línguas espalhados por todo o mundo. Muitos dos programas de 

treinamento e formação são reconhecidos internacionalmente na área específica, outros 

apenas nacionalmente, sem, entretanto, no caso do Brasil, por exemplo, gozar de qualquer 

reconhecimento pelos órgãos oficiais de educação. 

A demanda por professores de inglês nos países periféricos é, portanto, muito grande. 

No passado, era prática comum contratarem-se falantes nativos inexperientes e treiná-los 
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como professores, já que se tinha como objetivo maior uma aproximação do modelo nativo. 

Eram os tempos do método ‘áudio-lingual’. Além disso, aproveitavam-se jovens recém-

chegados de programas de intercâmbio cultural na Inglaterra ou nos Estados Unidos, também 

com pouca ou nenhuma experiência, e os convidavam para atuarem como professores de 

inglês que, por sua vez, davam ao ofício um caráter de emprego temporário ou enxergavam na 

oportunidade uma forma de ganhar algum dinheiro para garantir o sustento por algum tempo, 

custear os estudos ou até preencher o tempo. Atualmente, com algumas exceções, os cursos de 

Letras em países como o Brasil formam professores quase sempre oriundos das camadas mais 

populares, onde o domínio (pelo menos acima dos primeiros rudimentos) da língua 

estrangeira por parte da maioria deles é quase inexistente. Para preencher essa lacuna, muito 

freqüentemente, os futuros docentes recorrem a cursos de extensão das próprias universidades 

ou cursos livres de línguas, visando a adquirir a competência mínima que lhes proporcione 

maior segurança no momento de serem absorvidos pelo mercado de trabalho como 

professores de inglês (ou de outra LE).  

Como podemos ver, trata-se de uma empreitada de grande envergadura e com uma 

população mundial cada vez mais ávida para aprender inglês, a curva de demanda segue em 

trajetória ascendente. Embora essa expansão e estrutura notáveis pareçam se edificar em um 

ambiente de aparente neutralidade, muitos autores como Phillipson (1992), Pennycook (1994, 

1998, 2001a), Rajagopalan (1999, 2004, 2005), dentre outros, a criticam por estar tingida de 

matizes que denotam um cunho político de dominação. Phillipson (1992), mais uma vez, foi 

um dos primeiros a alertar para a questão de como a indústria do ensino de língua inglesa, em 

muitos contextos, vem contribuindo para a difusão global do inglês de maneira acrítica e 

apolítica, sendo, segundo ele, conduzida como parte de um esforço monumental para se 

imprimir uma agenda imperialista. Em sua opinião, “a legitimação do imperialismo 

lingüístico do inglês faz uso de dois mecanismos relacionados ao planejamento educacional 

lingüístico; o primeiro diz respeito à língua e cultura (anglocentricidade), e o outro à 

pedagogia (profissionalismo)” (PHILLIPSON, 1992, p.47).  

Pennycook (1994 apud BOLTON, 2005), por sua vez, lançando mão de conceitos 

intrínsecos da vertente que chamou de Lingüística Aplicada Crítica, discute o papel do ensino 

de língua inglesa como coadjuvante no processo de legitimação da ordem capitalista 

contemporânea. O autor argumenta que os países anglófanos (Estados Unidos e Grã-

Bretanha) têm promovido o inglês pelo mundo com objetivos econômicos e políticos, assim 

como para proteger e promover interesses capitalistas. Em suas palavras:  
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Devemos entender o ensino da língua inglesa como um braço 
do imperialismo lingüístico global, interligado com o domínio 
da ideologia, cultura e capitalismo ocidental e um elemento 
crucial na negação dos direitos lingüísticos da humanidade 
(PENNYCOOK, 1994, p.55 apud LEFFA, 2006, p.12).      

 

Rajagopalan (2005) reconhece a legitimidade dos argumentos de Phillipson e 

Pennycook, mas ao invés de reiterá-los, correndo o risco de manter-se aprisionado numa 

espécie de cruzada ideológica permanente, propõe que nós, profissionais de ELI, ao invés de 

lançarmos nossos braços para o ar em total desespero, aproveitemos a oportunidade e nos 

engajemos num esforço conjunto de revisão das nossas práticas pedagógicas à luz de uma 

nova tomada de consciência, “munidos de uma nova percepção de que esta nossa atividade 

está longe de ser ideologicamente inocente” (p.2). Mais ainda, que deveríamos olhar ao nosso 

redor e buscar meios e maneiras de repensar nossos papéis como professores, elaboradores de 

currículos ou educadores lingüísticos, para, enfim, adotar estratégias que nos ajudem a lidar 

melhor com os novos desafios que nos aguardam. Em síntese, diz o autor,  
o que precisamos fazer para enfrentar um desafio dessa 
magnitude é encarar a questão com prudência e precaução, uma 
vez que, no nosso entusiasmo exagerado para corrigir injustiças 
passadas, corremos o risco de jogar fora o bebê pedagógico 
com a água ideológica do banho (RAJAGOPALAN, 2005, 
p.2).  

 

 

3.7 O ENSINO DE INGLÊS NO MUNDO 

 

Bamgbose (2001) observa que a globalização do inglês, necessariamente, amplia o 

alcance e as oportunidades para a indústria que movimenta o ensino da língua inglesa. Tais 

oportunidades incluem a abertura de escolas de treinamento de professores, escritórios de 

tradução, criação de programas instrucionais e, claro, a oferta de empregos. Segundo o autor, 

países como Japão e Arábia Saudita, cada vez mais, demandam professores de inglês e muitos 

encontram nesses locais empregos bastante lucrativos (BAMGBOSE, 2001). Além disso, 

multiplica-se em ritmo de progressão geométrica a quantidade de materiais instrucionais que 

são maciçamente comercializados em mercados dos cinco continentes. Os cursos, altamente 

competitivos, têm como mote a globalização e apostam pesadamente no marketing para atrair 

clientes de todas as idades, moradores tanto de metrópoles internacionais quanto de cidades e 

vilas afastadas dos grandes centros. Em outras palavras, o inglês se transformou em uma 

forma de capital cultural, na acepção de Bourdieu (1991), virou moeda lingüística forte, 

objeto de consumo, e “aprender inglês tornou-se um componente de uma cidadania global 
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imaginária, uma das muitas maneiras de se ‘conceber’ a globalização” (MASSEY,1999 apud 

NIÑO-MURCIA, 2003, p.121). A língua anglo-saxã está em todo lugar e mesmo o cidadão 

comum reconhece a importância de dominá-la e do poder que esse conhecimento suscita, 

como atestam as palavras de dois taxistas de Lima, Peru, registradas por Mercedes Niño-

Murcia (2003, p.121): “El inglês es como el dólar”; “El inglês en el mundo es un mal 

necessário, lo necesitamos sí o sí”.   

Com a idéia de se atrelar o ensino de inglês à globalização, firmando-se assim uma 

parceria comercial bastante atraente, se espalham pelo globo cursos, escolas e institutos de 

ensino inglês que, para negociarem seu produto, fazem uso de um tipo de discurso 

considerado superado por muitos atualmente, principalmente no tocante ao poder do falante 

nativo e ao uso de algumas variantes tidas como superiores, mais fortes, de maior prestígio 

que outras. Nesse pormenor, tanto em slogans quanto em explanações sobre os cursos de 

inglês, os exemplos abundam. Bamgbose (2001, p.360), por exemplo, cita a descrição de um 

curso de inglês na Tailândia: “Todos os nossos professores são falantes nativos, ensinando o 

inglês natural, do jeito que a língua é usada em conversações reais”. Rajagopalan (2005) cita 

o slogan de uma escola de orientação britânica em Maceió, Alagoas: “Aprenda inglês com 

quem ensinou o mundo a falar”. Do Peru, vem a contribuição de Niño-Murcia (2003), 

referindo-se a uma escola regular privada voltada para a classe alta local: “Nosso programa 

de inglês ocupa 50% do tempo do aluno, com um nível de intensidade tal que lhe permite 

falar fluentemente desde o primário, atingindo níveis de inglês suficientes para passarem com 

facilidade em testes como TOEFL, da Universidade de Cambridge e Internacional 

Baccalaureat”. De Salvador, temos como exemplo recente, o slogan de uma rede nacional de 

escolas de inglês, também de orientação britânica, exibido em outdoors por volta do final do 

ano de 2006: “(Nome da instituição): o inglês mais forte do Brasil”. 

Logicamente, dando-se o benefício da dúvida a que as instituições têm direito, 

principalmente no tocante à qualidade e seriedade de seus serviços, o uso comercial do inglês 

tem preocupado muitos estudiosos como Bamgbose (2001), que alerta para o fato que “se não 

forem tomados os devidos cuidados, velhos dogmas podem ser revividos e o imperialismo 

lingüístico à la Phillipson (1992) será ressuscitado a reboque da comercialização do inglês”. 

Em outras palavras, “não podemos permitir que a oportunidade oferecida pela globalização se 

degenere em oportunismo” (BAMGBOSE, 2001, p.360).  

Mesmo com todas as reticências e preocupações mencionadas acima, a prática do 

ensino de inglês atualmente não pode ser encarada diferentemente de qualquer indústria de 

alcance transnacional. Só para termos uma idéia da dimensão desse negócio, apenas na China, 
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há mais pessoas estudando inglês que toda a população dos Estados Unidos. Segundo 

(YAJUN, 2003), são 200 milhões de crianças aprendendo inglês no ensino fundamental e algo 

em torno de 13 milhões de universitários, usando mais de 500 livros didáticos diferentes, 

numa disputa comercial onde se confrontam, principalmente, os modelos americano e 

britânico, na busca de expandir e cada vez mais consolidar seus valores culturais, catapultados 

pela expansão e consolidação do inglês como língua internacional.  

Os chineses estão abraçando o inglês com tanto entusiasmo que “a sua 

internacionalização está transformando o chinês num dialeto” (YAJUN, 2003, p.74). De 

acordo com dados da União Européia (VEJA, 19.05.05, p.61), 4% (quatro) por cento da 

população chinesa já é fluente em inglês e, dia após dia, surgem escolas de línguas por todo o 

país. Conforme Yajun (2003) e Qiang e Wolff (2003), apenas na cidade de Xangai, existem 

mais de três mil escolas particulares de inglês. Uma dessas redes, a Beijing New Oriental 

School, fundada há apenas treze anos, com filiais em dez cidades locais e uma em Toronto, 

Canadá, para atender a imigrantes chineses, possuía, em 2003, mais de 250 mil alunos.  

A título de curiosidade, a Beijing New Oriental School publica na sua página 

eletrônica que ali é o lugar onde se aprende inglês na China. E eles não estão blefando, uma 

vez que, segundo estatísticas, o grupo detém 70% do mercado de ensino de inglês na China 

continental. Além disso, seu fundador, Li Yang, notabilizou-se pela criação da abordagem 

“Crazy English” (Inglês Maluco). Yajun (2003) relata a trajetória de sucesso de Li Yang por 

conta da demanda de se aprender inglês na China: 
A história de Li é fascinante pelo fato de, por nunca ter sido 
bom aluno, ter enfrentado muitas dificuldades para se 
concentrar, principalmente nas aulas de inglês. De repente, ele 
‘deu a louca’ e, um dia, ao acordar, começou a gritar frases e 
sentenças em inglês num parque local. A estratégia deu certo e 
ele se tornou um ótimo aluno de inglês. A partir daí, Li 
começou a acreditar que se aquilo funcionou para ele, daria 
certo com qualquer chinês. E assim ele criou o ‘Inglês 
Maluco’. Seguiram-se fama e fortuna. Até o momento, Li Yang 
proferiu palestras para mais de 20 milhões de pessoas na 
China, no Japão e na República da Coréia. Mas de 100 órgãos 
da mídia internacional já o entrevistaram e a TV japonesa NHK 
chegou a transmitir uma sessão ao vivo do ‘Inglês Maluco’. 
[...] As premissas básicas de Li são: fale o mais claro possível, 
fale o mais rápido e o mais alto que puder. Li acredita que seu 
método de ensino e aprendizagem dá mais auto-confiança aos 
alunos chineses, uma vez que os orientais na sala de aula são 
normalmente tímidos e quietos. [...] Seu ‘Inglês Maluco’ tem 
sido comercializado com muito sucesso e Li é hoje visto mais 
como um guru que um professor de inglês nos círculos de ELI 
na China (YAJUN, 2003, p.5).    
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Assim, para adquirir fluência, não só os chineses, mas jovens de uma boa parte do 

globo estão iniciando o estudo do inglês cada vez mais cedo. Segundo Power (2005), no ano 

de 2004, as escolas das maiores cidades chinesas começaram a oferecer inglês na Terceira 

Série, ao invés da escola secundária, como acontecia anteriormente. Ainda de acordo com 

Power (2005), um número cada vez mais crescente de pais chineses está matriculando seus 

filhos em idade pré-escolar na nova safra de cursos livres de inglês que florescem na China. O 

movimento do ‘aprenda inglês’ tem sido tão vigoroso que, para alguns pais, não é o bastante 

colocar crianças de tenra idade em escolas de idiomas. “Para algumas futuras mamães, cedo 

significa cedo mesmo. Zhou Min, uma apresentadora de vários programas de inglês na Beijing 

Broadcasting Station, afirma que muitas mulheres grávidas conversam com seus fetos em 

inglês” (POWER, 2005, p.43).  

Não muito longe da China, a locomotiva japonesa também é movida pelo grande 

interesse em aprender inglês. Yajun (2003) observa que o avanço do inglês naquele país é 

notável, podendo-se, através de uma rápida caminhada pelas ruas de cidades como Tóquio, 

facilmente constatar a grande penetração da língua em suas comunidades.  

A língua inglesa faz parte do currículo oficial em todos os segmentos educacionais do 

Japão e o crescimento de escolas privadas acontece em ritmo acelerado. Segundo Duff e 

Uchida (1997), citando dados do Yano Research Institute Ltd., em 1992, havia entre oito e dez 

mil escolas de inglês, ministrando cursos comunicativos com professores nativos que tinham 

inundado o Japão à época, atraídos pelos altos salários e pela experiência cultural peculiar. 

Naquele período, de quinze a vinte mil estrangeiros ensinavam inglês no país (DUFF; 

UCHIDA, 1997). Quase uma década e meia depois, pode-se facilmente ter uma idéia de 

quanto essa indústria deve ter crescido. Hoje, de cada dez japoneses, seis estudam inglês. 

Com o aprofundamento do processo de globalização, a tendência é que, muito em breve, 

quase toda a população japonesa se torne fluente em inglês.   

Já do nosso lado do globo, no Peru, o panorama não é diferente. Tanto nas escolas 

públicas quanto nas particulares, o inglês recebe mais atenção que qualquer outra língua 

estrangeira. De acordo com Niña-Murcia (2003), os anúncios das escolas particulares 

geralmente enfatizam a presença do inglês como item importante dos currículos para 

supostamente atrair um maior número de alunos e de melhor qualidade. A pesquisadora 

afirma ainda que “principalmente entre as camadas mais educadas, o inglês se transformou 

em um importante símbolo de status e é percebido como o recurso lingüístico mais útil” 

(NIÑA-MURCIA, 2003, p.127), suplantando o espanhol e as línguas locais. Assim, não é de 
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se estranhar que mesmo em países como o Peru, escolas bilíngües proliferem não apenas em 

Lima, mas cada vez mais pelo interior, em todas as províncias.   

Na França, mesmo contando com políticas oficiais de combate à invasão cultural 

norte-americana, o aprendizado de LE é mandatório na educação secundária para crianças de 

11 a 15 anos.  Conforme Truchot (1997), embora a escolha da LE seja livre, 85 por cento dos 

estudantes optam pelo inglês. Outros aprendizes estudam o idioma como terceira língua a 

partir dos 13 anos. Como o inglês é oferecido em todo o sistema educacional secundário, ao 

contrário de outras LE, o idioma termina virando uma disciplina obrigatória. Truchot comenta 

também que a proficiência em inglês na França é obtida de outras maneiras fora do sistema 

educacional: “Em 1995, aproximadamente 800 mil jovens franceses participaram de 

programas de intercâmbio em países de língua inglesa” (TRUCHOT, 1997, p.71). 

Na Grécia, segundo Oikonomodis (2003), o impacto global da cultura anglo-

americana garantiu ao inglês a primazia de ser a LE mais usada no país, tomando do francês o 

posto que esta língua ocupava há bastante tempo. Diz o autor que, embora não haja 

estatísticas quanto ao número exato de jovens e adultos gregos estudando inglês, tantos estes 

quanto seus pais reconhecem a importância da língua para a integração do país ao contexto 

mundial da comunicação e da tecnologia. Nação que vive basicamente do turismo, portanto, 

recebe visitantes de todas as partes do mundo, a Grécia possui um dos mercados mais 

propícios ao ensino de inglês. A língua faz parte do currículo escolar básico, mas a maioria de 

seus adolescentes recorre a instituições privadas para complementarem seus conhecimentos. 

Assim, não é de se estranhar que exames de proficiência como o FCE (First Certificate in 

English), da Universidade de Cambridge, sejam tidos como uma obrigação entre os jovens, e 

na Europa, a Grécia seja o país onde mais se aplica os exames ECCE e ECPE (Examination 

for the Certificate of Competence/Proficiency in English), da Universidade de Michigan, 

Estados Unidos.   

A Bulgária, assim como quase todos os países pertencentes à ex-Cortina de Ferro, 

nessa era pós-comunista, também tem experimentado o avanço da influência do inglês. Como 

salienta Griffin (2001), o russo, outrora praticamente obrigatório como segunda língua nos 

países da Europa oriental que faziam parte do bloco soviético, deixou de ser a LE preferida 

pelos jovens e adultos. Do Báltico ao Mar Vermelho, cada vez mais, aprende-se inglês. E o 

seu impacto extrapola a sala de aula. Vocábulos e frases do inglês, diz o autor, “são 

introjetados na consciência das pessoas por forças poderosas da cultura anglo-americana”, 

atraindo principalmente os mais jovens. Em 1997, um estudo sobre a habilidade dos europeus 

em LE demonstrou que apenas 6% dos habitantes dos países da antiga União Soviética e do 
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Pacto de Varsóvia, exceto a Rússia, sabiam falar inglês. Graças à globalização, tal panorama 

começa a se ajustar aos novos tempos. Para parâmetros europeus, os búlgaros começam a 

estudar línguas estrangeiras tardiamente, a partir dos 11 anos (o normal seria a partir dos 8), 

contudo, “as coisas estão mudando rapidamente”, afirma Griffin (2001, p.55).   

A Rússia é outro país em que, mesmo com sua histórica oposição aos Estados Unidos 

e tudo que lhe diz respeito, inclusive a língua inglesa, o ensino e aprendizagem do idioma 

seguem o mesmo caminho dos outros países do antigo bloco comunista. De acordo com 

Lovtsevich (2005), o inglês, atualmente, é também a língua estrangeira mais ensinada no país. 

Naquele contexto, quem fala inglês é considerado um indivíduo aculturado e o conhecimento 

da língua é visto como vantagem competitiva importante em um concorrido mercado de 

trabalho. Referindo-se ao status do professor de inglês, a autora afirma ainda que ensinar a 

língua naquele país implica ter o conhecimento de um idioma que é “ao mesmo tempo 

respeitado pela bagagem cultural a que pode dar acesso, assim como pelas oportunidades que 

este pode proporcionar através do contato com os mundos das viagens externas, dos negócios 

internacionais e da informática” (LOVTSEVICH, 2005, p.463). 

A Índia, colônia britânica até logo após o final da Segunda Guerra Mundial, por mais 

que nos cause surpresa, “é uma nação sem uma língua nacional” (VAISH, 2005, p.188). O 

país possui o inglês hoje como língua associada ao híndi, que é a língua oficial de um 

caldeirão etno-lingüístico de um bilhão de habitantes. De acordo com Annamalai (2001 apud 

VAISH, 2005), a Índia é um dos maiores países funcionalmente multilingües do mundo, com 

quarenta e sete línguas usadas na educação, setenta e uma no rádio e oitenta e sete na 

imprensa. O inglês é apenas uma delas. Montaut (2005) observa que nenhum estado indiano é 

unilíngüe, porém mais da metade dos distritos são plurilíngües. O número de falantes que têm 

o inglês como língua materna é estimado em apenas 0,3%, mas diante das oportunidades que 

se vislumbram com o país tornando-se um grande fornecedor de mão-de-obra global, cada vez 

mais indianos estudam inglês visando, principalmente, a algum tipo de ascensão social. Para 

esta autora, pode-se considerar que entre três e onze por cento dos indianos têm algum 

domínio do inglês, o que lhes permite se encaixar com vantagem no mercado de trabalho 

nacional e internacional, em especial nas lucrativas centrais de telemarketing. Naquele país, 

mesmo diante de uma significativa quantidade de importantes línguas locais, “é o inglês que 

conduz às carreiras atrativas” (MONTAUT, 2006, p.81).         

Voltando à Europa, a Finlândia é um outro país onde a penetração do inglês é maciça e 

extremamente valorizada. De longe, é a língua estrangeira mais popular daquela nação 

escandinava. Segundo Taavitsainen e Pahta (2003), em 2000, 87,6 por cento das crianças na 
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escola primária finlandesa começavam seus estudos de LE com inglês. Dizem os autores que, 

embora teoricamente seja facultado aos alunos excluírem o inglês do programa curricular que 

estabelece quatro LE entre obrigatórias e opcionais, a imensa maioria, 98 por cento, no ano 

escolar de 2000-2001, optaram por aprender inglês. Já existem escolas e institutos finlandeses 

em que todo o processo de instrução é conduzido em inglês, embora o uso desta língua em 

escolas para ensinar disciplinas como geografia e matemática gere polêmica. Com toda essa 

penetração, Taavitsainen e Pahta (2003, p.8) alertam que o uso do inglês na Finlândia, 

sociedade historicamente bilíngüe em finlandês e sueco, “está ganhando terreno às custas do 

apagamento do sueco”. Mesmo tendo havido muitos debates sobre a questão com o objetivo 

de chamar a atenção para a necessidade de se preservarem as línguas minoritárias, para o 

senso comum, permanece a idéia de que é de suma importância ter-se o domínio do inglês 

para se inserir e funcionar de forma competente na sociedade internacional.  

Já na Macedônia, república localizada nos Balcãs, o inglês faz parte dos currículos das 

escolas elementares e secundárias, juntamente com o alemão, francês, russo e italiano. 

Segundo Dimova (2003, p.17), “embora seja apenas uma das várias línguas estrangeiras 

oferecidas, é a mais popular e mais difundida”. Dados locais indicam que no ano escolar de 

1999/2000, 70% dos alunos nas escolas primárias do país estudavam inglês como LE, com o 

francês, vindo em segundo lugar, ostentando um percentual de apenas 26% (DIMOVA, 

2003). A autora indica também que no nível universitário, o inglês não é um pré-requisito 

para cursos de graduação, mas um número cada vez mais crescente de faculdades está 

começando a atrelar o inglês aos seus currículos, oferecendo cursos de dois semestres. O 

inglês é o meio de instrução em diversas escolas privadas americanas instaladas na 

Macedônia. Há também inúmeras escolas de línguas que incluem, além do idioma global, 

alemão, italiano, espanhol, albanês, turco e francês. Dimova (2003) revela ainda que  

Em Praga, capital da República Checa, crianças de apenas três anos entoam canções 

sobre o homem da neve e recitam as cores em inglês nos muitos cursos de inglês. Agora, “são 

as crianças de dois anos que se juntam à turma” (POWER, 2005. p.43). Na Polônia, o 

aprendizado de uma LE é obrigatório no nível primário, evoluindo para duas línguas no 

o número de instituições privadas está crescendo devido à 
grande demanda. Tanto jovens aprendizes que estudaram 
outras línguas estrangeiras ou adultos que precisam aprender 
inglês com o objetivo de manter seus empregos freqüentam as 
escolas de línguas particulares. Além disso, muitos pais 
colocam seus filhos para aprender inglês desde pequenos para 
que esses possam falar como um nativo da língua quando 
alcançarem a idade adulta (DIMOVA, 2003, p.19).       
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secundário. No biênio 1989-1990, menos de 9% dos educandos poloneses estudavam inglês. 

Já no período de 1994-1995, esse percentual estava na marca dos 65% (BRAINE, 2005).     

A Nigéria, país africano que também passou pelo processo de colonização britânica, 

herdou o inglês como uma de suas línguas oficiais. Como aponta Sébille-Lopez (2005, p. 

102), “depois de um século, o inglês continua a ocupar um lugar de destaque no sistema 

educacional nigeriano”. Assim, enquanto às línguas locais são dispensadas de duas a três 

horas semanais de estudo, “ao inglês são dispensadas, no mínimo, cinco horas de curso por 

semana (SÉBILLE-LOPEZ, 2005, p.102). Mas o autor chama atenção para o fato de que o 

ensino de inglês tem seus problemas naquele país, principalmente em relação à qualificação 

dos professores: “Quase todas as pessoas aprenderam inglês como segunda língua de 

professores que também aprenderam nas mesmas condições, ou seja, de uma maneira 

imperfeita, quase sempre distanciada do inglês-padrão” (SÉBILLE-LOPEZ, 2005, p.103). 

Outros problemas como os materiais didáticos altamente distanciados da realidade local e os 

programas inapropriados são visíveis. Apesar disso, a demanda por professores de inglês 

continua muito grande, “porque todos os alunos devem obrigatoriamente seguir cursos de 

inglês do início do ensino fundamental ao término do ensino médio” (SÉBILLE-LOPEZ, 

2005, p.103). 

Para os tradicionais ‘proprietários’ da língua inglesa, tudo isso se traduz em dinheiro. 

De acordo com Power (2005), a demanda por nativos de inglês é tão grande que já não há 

número suficiente nesses países para supri-la. A China e o Oriente Médio começam a 

importar professores de inglês oriundos da Índia. O preço médio de um curso de inglês para 

executivos em Londres, de aproximadamente 40 horas, já chega a custar 2.240 libras 

esterlinas e, somente na Inglaterra, a indústria do ensino de inglês já movimenta anualmente 

valores próximos a 1,3 bilhões de libras esterlinas. Apesar das – ou mesmo por causa das – 

novas variantes de inglês que estão surgindo, complementa Power (2005, p.43), “são as 

versões britânica e americana que ainda desfrutam de maior prestígio, especialmente na visão 

dos pais, aqueles que pagam a conta”. Entretanto, países como Austrália, Nova Zelândia e 

Canadá têm investido vigorosamente para se tornarem destinos atraentes para estrangeiros que 

desejam aprender inglês em um país onde a língua é nativa. Além disso, intensifica-se o 

movimento de atender à demanda in loco. Atualmente, mais de 400 empresas estrangeiras de 

ensino de inglês, por exemplo, estão tentando se instalar na China (POWER, 2005).   

Como podemos ver através desse breve panorama sobre a demanda do inglês em 

alguns países, o potencial que se abre para a indústria do ensino de língua inglesa em todas as 

partes do mundo é de difícil mensuração. Mesmo com todo o apetite em adquirir a ferramenta 
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básica para se ter acesso à tecnologia, informação e comunicação internacional do mundo 

contemporâneo, estudos mostram que este processo não ocorre com extrema facilidade ou 

sem a presença de vozes contrárias que conclamam uma tomada de consciência, advogando 

uma certa racionalidade por parte daqueles envolvidos, tanto na tarefa de aprender quanto de 

ensinar inglês.  

Voltando à China, por exemplo, Wang (2000) acha válido e apóia a necessidade de se 

aprender a língua de comunicação internacional, mas chama a atenção para o fato de que, com 

ela, vêm a reboque muitas coisas dispensáveis e incompatíveis com a cultura do país. Opinião 

semelhante expressam Qiang e Wolff (2003, p.10), quando alertam que “à medida que os 

chineses aprendem inglês, também aprendem a cultura ocidental”, o que, dependendo dos 

objetivos dos programas, esse problema pode ser minimizado, mas, com certeza, jamais 

eliminado. Afinal de contas, a língua, em momento algum, isenta-se da cultura que a modela.  

Como defende Moita Lopes (2005, p.1), “a aprendizagem do inglês se transformou em 

um dos instrumentos centrais da educação contemporânea” e a “educação [é] um instrumento 

central na luta por eqüidade entre pessoas em todos os níveis”. O domínio dessa língua global 

por uma parte significativa da população (não apenas as classes privilegiadas) nos capacitará, 

não só a acessar o mundo da “tecnologia anglo-americana”, mas, principalmente, a participar 

desse jogo global em todas as instâncias de forma ativa e em pé de igualdade com os outros 

países, em especial os desenvolvidos. Esse é o princípio que fundamenta a crença de 

Canagarajah (1999b, p.2) quando, ao referir-se ao contexto de países periféricos, afirma que 

“a intenção não [deve] ser rejeitar o inglês, mas reconstituí-lo em termos mais inclusivos, 

éticos e democráticos” (grifos no original), usando-o em nosso benefício e adaptando-o às 

nossas necessidades.      

Em suma, não custa relembrar que países como China, Macedônia e Peru, assim como 

Rússia, Indonésia, Egito, Japão, Alemanha, Chile, Brasil, entre outros, fazem parte do 

conjunto de países do chamado ‘círculo em expansão’ e é exatamente nessa arena onde se 

lançam os maiores empreendimentos da indústria do ensino de língua inglesa (ELI). Por causa 

de sua internacionalização, o inglês tornou-se um dos mais cobiçados capitais culturais do 

mundo contemporâneo em quase todos os contextos e passou a ser demandado quase de 

forma obrigatória por uma parte significativa das mais distintas sociedades. No Brasil, o 

panorama não parece ser diferente. Assim, no sentido de ampliarmos nossa visão sobre o 

ensino do inglês e suas implicações práticas em nível local, abordaremos a questão a seguir.  
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3.8 O ENSINO DE INGLÊS NO BRASIL 

 

Como já estamos familiarizados, o Brasil faz parte do grupo de países do ‘círculo em 

expansão’, ou seja, onde o inglês é falado e estudado como língua estrangeira (LE), ou para 

sermos mais coerentes com o contexto contemporâneo, inglês como língua internacional 

(ILI). Segundo reportagem da revista VEJA, de 19 de janeiro de 2005, somos 20 (vinte) 

milhões de brasileiros estudando inglês. Isso representa, aproximadamente, 12% de nossa 

população. Comparados a outros países do mesmo círculo como China, Japão, Grécia, Chile, 

Dinamarca, Finlândia, dentre outros, podemos afirmar que estamos longe da democratização 

do acesso ao inglês. Em outras palavras, estamos com um desempenho muito aquém na 

corrida pela aquisição de uma competência razoável na língua que, como apontam Alptekin e 

Alptekin (1984, p.14), “é um dos meios mais importantes para se ter acesso à tecnologia 

anglo-americana” e, logicamente, à tecnologia mundial.   

Não apenas o Brasil, mas toda a América Latina, indiscutivelmente, se transformou 

em um dos mercados mais promissores e cobiçados pela indústria mundial do ensino de 

inglês. Não se sabe ao certo quantas escolas de inglês existem no Brasil. Num país dessas 

dimensões, pode-se facilmente especular que são milhares. A língua, como disciplina escolar, 

consta dos currículos de boa parte dos programas educacionais, inclusive na sua modalidade 

instrumental, principalmente no ensino superior, onde é amplamente oferecida.  

Historicamente, o atual status de língua estrangeira mais estudada no país alcançado 

pelo inglês é um fenômeno relativamente recente. Enquanto o Brasil tem pouco mais 500 anos 

de descoberto, o ensino de língua inglesa ostenta menos da metade desse período. Sua 

trajetória começa por decreto de D. João VI, em 1809, que determinou o ensino de inglês ao 

lado do francês nas escolas públicas brasileiras (SOUZA CAMPOS, 1940 apud 

RAJAGOPALAN; RAJAGOPALAN, 2005), esta última, a língua estrangeira de maior 

prestígio entre as nossas elites durante alguns séculos. A ascensão da Inglaterra como império 

internacional do século XIX e sua grande influência exercida não só no Brasil, mas em 

diversas partes do mundo, certamente, imprimiram os primeiros passos para a expansão da 

língua e dos valores anglo-saxões por essas terras abaixo do Equador.  

Porém, como cada vez mais as línguas estão intrinsecamente ligadas à geopolítica das 

regiões, foi a emergência dos Estados Unidos como a principal potência econômica e militar 

no pós-Segunda Guerra Mundial que alavancou o inglês ao patamar que ocupa hoje no Brasil 

e em boa parte do mundo. Não é novidade que aqui e em tantos outros países se solidificou 
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também a idéia de que falar a língua dos americanos significava deter a chave para sucesso e 

crescimento na vida profissional que a nova ordem mundial ditava (RAJAGOPALAN, 2006).  

Segundo Cruz (2006), desde os primórdios da colonização do território brasileiro pelos 

portugueses, o modelo educacional de ensino de línguas dos jesuítas se fundamentava em uma 

pedagogia clássica eurocêntrica, refletindo uma concepção estereotipada do que representa a 

aprendizagem de uma língua estrangeira e uma visão de mundo bastante preconceituosa em 

relação à língua nativa.  

Não considerando o processo inicial de catequização dos índios brasileiros pelos 

jesuítas, quando a própria língua portuguesa era uma língua estrangeira, e iniciando com as 

primeiras escolas fundadas pelos religiosos, teoriza Leffa (1999), pode-se afirmar que a 

tradição brasileira é de uma grande ênfase no ensino de línguas, em princípio nas línguas 

clássicas, grego e latim e, mais tarde, nas línguas modernas como francês, inglês, alemão, 

italiano, além de outras. Nesse pormenor, Rodrigues (2004) aponta os seguintes marcos do 

ensino de línguas estrangeiras no Brasil: O Diretório do Marquês de Pombal (1757), a 

fundação do Colégio Dom Pedro II (1837), a Reforma de Gustavo Capanema (1942) e a 

assinatura do Tratado do Mercosul (1989), sendo este último, provavelmente, o catalisador 

para que o espanhol fosse incluído nos currículos escolares e passasse a ameaçar a hegemonia 

do inglês como a LE mais estudada no país.   

No Brasil colônia, as línguas estrangeiras de maior prestígio eram o latim e o grego. 

Com a chegada da Família Real, em 1808, a posterior criação do Colégio Dom Pedro II 

(escola pública de nível médio que se tornou modelo para as outras escolas secundárias no 

país), em 1837, culminando com a reforma de 1855, o currículo da escola secundária elevou 

as línguas estrangeiras modernas a um patamar semelhante ao das línguas clássicas. De 

acordo com Chagas (1976), se passou, então, a ensinar em caráter obrigatório francês, inglês e 

alemão, e o italiano em caráter facultativo. As clássicas, logicamente, continuavam como 

obrigatórias, sendo que o grego só viria a ser retirado do currículo em 1915, abrindo espaço 

para o aumento de carga horária para o francês (a LE de maior prestígio à época) e o inglês.  

Leffa (1999) aponta que o ensino das línguas modernas durante o Brasil império 

parecia padecer de dois graves problemas: (1) a falta de metodologia adequada, ou seja, se 

ensinava as línguas vivas da mesma maneira que as línguas mortas, através de tradução e 

análise gramatical; e (2) sérios problemas de administração, incluindo decisões curriculares 

que eram centralizadas nas congregações dos colégios, “aparentemente com muito poder e 

pouca competência para gerenciar a crescente complexidade do ensino de línguas” (p.15).  
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Com um currículo centrado no modelo de educação francesa que deixava de fora a 

realidade brasileira, a didática de línguas estrangeiras modernas tanto nas escolas públicas 

quanto privadas se pautou na tradição inaugurada pelo Colégio Dom Pedro II (CRUZ, 2006). 

A partir da Primeira República, várias reformas aconteceram para adequar a educação 

brasileira aos movimentos filosóficos vigentes à época. A Reforma de Fernando Lobo, em 

1892, reduziu a carga horária semanal dedicada ao ensino de línguas. Saiu o grego, o italiano 

tornou-se facultativo e o inglês e o alemão eram oferecidos de modo exclusivo, ou seja, o 

aluno poderia escolher uma das duas línguas para estudar, mas não as duas ao mesmo tempo 

(LEFFA, 1999). 

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, durante o 

primeiro governo de Getúlio Vargas, é encampada a Reforma de Francisco de Campos, logo 

em 1931. O objetivo maior dessa reforma era tirar a educação de segundo grau do caos e do 

descrédito em que se encontrava (CHAGAS, 1976). As mudanças mais perceptíveis em 

relação ao ensino de línguas nesse período, além da redução da carga horária do latim e, 

conseqüentemente, de uma ênfase maior nas línguas estrangeiras modernas, diziam respeito à 

metodologia de ensino (LEFFA, 1999). Pela primeira vez no Brasil, passou-se a adotar 

instruções metodológicas para o uso do chamado Método Direto, isto é, foi introduzida uma 

metodologia usada na França desde 1901, que privilegiava o ensino da língua através da 

própria língua. 

Em 1942, ocorreu a Reforma Gustavo Capanema, que durou até o ano de 1961, e 

apresentou uma preocupação muito grande com a questão metodológica. Em relação ao 

ensino de línguas estrangeiras, a reforma de 1942 recomendou o uso do Método Direto, 

enfatizando o ensino para a prática, ou seja, para o seu caráter instrumental, sem, contudo, 

deixar de chamar atenção para aspectos importantes na condução do processo de ensino e 

aprendizagem de uma LE como objetivos educativos e culturais. Assim, nesse período, o 

francês é adotado nas escolas como a língua da diplomacia internacional e o inglês, como 

observa Cruz (2006, p.45), por conta da ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, 

que imprime um forte pragmatismo nas relações internacionais, “faz com que o francês ceda 

lugar à variedade do inglês, não mais do império britânico, mas do novo império que surge”, e 

assuma uma posição cada vez mais agressiva na disputa pela hegemonia de língua estrangeira 

de maior prestígio no país. Apesar de muitas críticas por parte de educadores, em especial 

devido ao nacionalismo exacerbado, Leffa (1999, p.19) assinala que “visto de uma 

perspectiva histórica, as décadas de 40 e 50, sob a Reforma Capanema, foram os anos 

dourados das línguas estrangeiras no Brasil”. 
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A Lei de Diretrizes Básicas de 20 de dezembro de 1961 criou o Conselho Federal de 

Educação que, por conseguinte, instituiu os conselhos estaduais, inaugurando o processo de 

descentralização da educação nacional. No tocante ao ensino de línguas estrangeiras, se 

delegou aos conselhos estaduais a responsabilidade de conduzir as políticas curriculares e 

educacionais da área. Na prática, a LDB de 1961 transformou as línguas estrangeiras e 

clássicas em disciplinas opcionais, recebendo estas o status de disciplinas complementares. 

Assim, o latim foi praticamente retirado do currículo e o francês, se não eliminado, teve sua 

carga horária semanal reduzida. Já o inglês não passou por mudanças significativas. Leffa 

(1999) aponta que a LDB de 1961, ao reduzir o ensino de línguas a menos de dois terços em 

comparação ao que era na Reforma Capanema, deu início ao fim dos anos dourados das 

línguas estrangeiras anteriormente mencionados.  

Dez anos depois, em 11 de agosto 1971, foi promulgada uma nova LDB que, logo de 

partida, reduziu o ensino dito básico de 12 para 11 anos, determinando que a duração do 1o 

grau seria de 8 anos e a do 2o grau, 3 anos. Com a necessidade da introdução de uma 

habilitação profissional no currículo, o ensino de LE voltou a passar por um processo de 

redução significativa na sua carga horária (LEFFA, 1999). Por esse motivo, como aponta 

Cruz (2006), em um dos artigos da LDB de 1971 o MEC recomendava que a inclusão de uma 

língua estrangeira moderna no programa de ensino das escolas estaria atrelada às condições de 

cada estabelecimento, o que, na prática, mais uma vez, manteve para essas disciplinas o 

caráter de complementar. Só em 1976, uma resolução do Conselho Federal de Educação, de 

número 58, tornou obrigatório o ensino de uma LE moderna em todo o 2o grau.  

Vinte cinco anos depois, em 20 de dezembro de 1996, mais uma LDB foi publicada. A 

nova lei introduziu os ensinos fundamental e médio em substituição aos 1o e 2o

Formação de recursos humanos.              

 graus e o 

ensino de língua estrangeira (ELE) passou a ser obrigatório a partir da quinta série do ensino 

fundamental, cuja escolha ficaria a cargo da comunidade e dentro das possibilidades das 

instituições. Em novembro de 1996, pouco antes da publicação da nova LDB, a ALAB 

(Associação de Lingüística Aplicada do Brasil) reuniu-se no primeiro Encontro Nacional de 

Política de Ensino de Línguas, sendo que, como resultado das discussões, originou-se um 

documento que recebeu o nome de Carta de Florianópolis, e que, na visão de Paiva (2003), 

propunha um plano emergencial para o ensino de línguas estrangeiras no Brasil. Segundo 

Bohn (2000, p.120), o documento de Florianópolis está organizado em três eixos importantes: 

Descrição da realidade educacional lingüística brasileira; 

Propostas sobre os direitos lingüísticos dos alunos brasileiros; 
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Embora enxergue o mérito de a Carta de Florianópolis ter abordado questões 

importantes a serem consideradas na discussão de uma política de ensino de línguas, Bohn 

(2000) a critica, por exemplo, por não definir os objetivos do ensino de línguas para o Brasil, 

não explicitar os ganhos cognitivos, sociais e acadêmicos da aprendizagem de uma LE, não 

apresentar o perfil do professor de línguas que o país precisa, não se posicionar “perante os 

direitos lingüísticos dos aprendizes, das comunidades de línguas minoritárias e grupos 

deficientes” (p.121), dentre outras.  

Muitos dos questionamentos apontados por Bohn (2000), de certa maneira, vieram a 

ser tratados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental, 

publicados dois anos após a última LDB, em 1998. Contando com os professores e 

pesquisadores mais qualificados e renomados das áreas de educação, ensino de línguas 

materna e estrangeira e Lingüística Aplicada do país, o texto inicial, além de estabelecer os 

objetivos reclamados por Bohn, incluiu temáticas atuais e importantes como cidadania, 

letramento, hipertexto, identidade, inclusão social, globalização, direitos lingüísticos, só para 

mencionar alguns.  

Infelizmente, e como era de se prever, especificamente, os PCN para o ensino de LE 

apresentaram falhas, entre as quais a ênfase na habilidade da leitura, colocando o aprendiz 

brasileiro muito mais no papel de ‘receptor’ que ‘produtor’ de conhecimento, ou a inclusão de 

“trechos que viriam demonstrar a negligência com o ensino de línguas para determinadas 

classes” (CRUZ, 2006, p.48). Nesse pormenor, Leffa (1999, p.22) aponta também que 

“enquanto a própria lei baseia-se no princípio do pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, os Parâmetros restringem o espaço de ação do professor”.  

Mesmo assim, existem pontos muito positivos contemplados pelos PCN que precisam 

ser mencionados e potencializados. Moita Lopes (2003, p.45), por exemplo, argumenta que no 

tocante ao uso do inglês na vida contemporânea como espaço para colaborar na construção de 

um discurso anti-hegemônico, há nos PCN de Línguas Estrangeiras três aspectos importantes:  
a. a visão de que os PCN têm o objetivo central de construir uma base discursiva que possibilita o 
engajamento discursivo do aluno; 
 
b. o desenvolvimento de consciência crítica em relação à linguagem; 
 
c. o tratamento dado aos temas transversais nos PCN de LE.  
 

Mais recentemente, o MEC publicou as Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, com uma inovação interessante no tocante à área de ensino de línguas 

estrangeiras.  No seu Volume 1, Linguagem, Código e suas Tecnologias, além do capítulo que 
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trata do conhecimento de LE em geral, há um outro especificamente voltado para o espanhol. 

Tal estratégia, na nossa visão, deixa emergir uma importante tomada de decisão política que 

vai ao encontro das aspirações daqueles que vêm questionando a hegemonia do ensino de 

inglês nos currículos das escolas brasileiras.  

Por mais que não demos a devida atenção ao fato, o Brasil é uma espécie de ilha 

lingüística circundada por um rico e plural universo de língua espanhola. Contudo, o nosso 

desinteresse não só pela língua e suas variantes latino-americanas, mas também pelas culturas 

que a sustentam, se reflete em todas as instâncias, inclusive nas governamentais, responsáveis 

pela definição de nossas políticas lingüísticas. Como lembra Bohn (2003, p.161), “embora o 

Brasil faça fronteira com oito países de língua espanhola, muitas de nossas cidades estão tão 

distantes dessas comunidades de língua espanhola quanto Nova Iorque está de Los Angeles”. 

As OCNPEM, parece-nos, tentam preencher tal hiato.  

A breve digressão sobre o ensino de línguas estrangeiras no Brasil de uma maneira 

geral acima apresentada, em um sentido mais amplo, tenta manter o inglês como pano de 

fundo para a discussão. Sabemos que a condição hegemônica de LE mais estudada do país 

ocupada pelo inglês se ancora em acepções que vão desde a idéia de ser uma língua ‘fácil’ ou 

por ser a língua dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Numa visão mais funcional, trata-se de 

uma língua que pode possibilitar uma melhor colocação no mercado de trabalho. Em um viés 

mais crítico, geralmente pouco praticado, a língua que pode proporcionar a seus falantes o 

poder de dialogar com o mundo. Sejam quais forem as razões e as mais diversificadas 

condições em que ocorram o processo de ensino de inglês como LE no Brasil, o fato é que 

somos um dos maiores e mais promissores mercados para a indústria do ELI, principalmente 

pelos nossos laços históricos de dependência e emulação dos valores culturais americanos.      

A América Latina, em especial, a fatia do sul, sempre esteve na lista das prioridades 

do governo americano que, como informa Rajagopalan (2005), tem guardado seus interesses 

na região com exemplar ciúme. E esse ciúme não é de agora. Em seis de dezembro de 1904, 

Theodore Roosevelt, recém empossado presidente, declarou que a América do Sul era uma 

área única e singular de influência dos Estados Unidos (HOROWITZ, 1985). 

A presença norte-americana no Brasil, entretanto, data de bem antes. Segundo Boyd 

(2003), os primeiros americanos aportaram no país por volta de 1830, tendo uma boa 

quantidade emigrado trinta anos tarde, em torno de 1860, fugindo da devastação da Guerra 

Civil nos Estados Unidos. A maioria dessas pessoas era constituída de colonos, comerciantes, 

professores de inglês e missionários.  
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Por mais ou menos um século, o movimento de migração entre EUA e Brasil 

permaneceu praticamente estável. No início da década de 1930, nove anos, portanto, antes da 

eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou a ser visto pela Inglaterra e EUA como 

ponto estratégico no caso de uma eminente guerra no continente europeu. Com a ascensão do 

nazismo hitlerista na Alemanha, as duas potências de língua inglesa uniram forças para 

garantir que o Brasil se mantivesse afastado do chamado “Eixo”, impedindo, por 

conseqüência, qualquer avanço de idéias e posturas comunistas na região.         

Mas foi precisamente durante a Segunda Guerra Mundial, sob os auspícios de um 

plano batizado como Política da Boa Vizinhança (Good Neighbor Policy), que a influência 

dos Estados Unidos, na opinião de Tota (2002), nada mais que uma política imperialista de 

sedução, se intensificou e se consolidou de forma tão eficiente que seus efeitos perduram até 

hoje. Assim, seguindo os ditames do plano, uma das maneiras encontradas para manter e 

ampliar o domínio anglo-americano e barrar a presença comunista no Brasil foi a promoção 

do ensino da língua inglesa, tida por ambos os governos como uma necessidade estratégica.   

Como escreve Gomes de Matos (1968), foi a época que marcou o início da grande 

arrancada do inglês para vir se tornar a língua estrangeira mais falada no Brasil. Foi o período 

em que, no segmento privado de ensino de línguas, foram fundados os primeiros Institutos 

Culturais Brasil-Estados Unidos, ou Centros Binacionais, hoje espalhados por quase todas as 

capitais do país, ensinando inglês para uma população de algumas centenas de milhares de 

alunos. Só para se ter uma idéia do sucesso da empreitada, em 1941, a União Cultural Brasil-

Estados Unidos, em São Paulo, iniciou suas atividades oferecendo aulas para cerca de 60 

alunos. Três anos mais tarde, em 1994, seu contingente de aprendizes de inglês já chegava a 

mais de duas mil pessoas (BOYD, 2003).  

Do lado britânico, ainda no início dos anos 1930, uma escola fundada por dois 

ingleses, a Escola Paulista de Letras Inglesas, viria, dez anos depois, se transformar em um 

dos mais poderosos membros das Sociedades Brasileiras de Cultura Inglesa, a Cultura Inglesa 

de São Paulo, hoje uma das maiores redes de escolas ensino de inglês do país. Sob o 

patrocínio do Conselho Britânico (The British Council), a agência de fomentação cultural do 

governo do Reino Unido, as Culturas também estão localizadas em diversas regiões do Brasil.  

Daí para frente, surgiram outros centros de idiomas que se transformaram em grandes 

redes de ensino, não só de inglês como espanhol. Dentre estes, destacam-se o Instituto de 

Línguas Yázigi e o CCAA, hoje dois dos maiores conglomerados empresariais de ensino de 

inglês do Brasil. De acordo com sua página eletrônica (www.yazigi.com.br), o Yázigi, 

fundado há 55 anos, conta com uma rede de 350 franqueados que atendem a 350 mil alunos, 
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gerando um faturamento de 120 milhões de reais por ano. O CCAA, por sua vez, está no 

mercado há 45 anos. Possui 830 escolas em rede tanto no Brasil como no exterior, além de, 

recentemente, ter se expandido para o ensino superior, com a criação da Faculdade CCAA. 

Atende, segundo seu site (www.faculdadeccaa.edu.br), a mais de 300 mil alunos no Brasil.   

Como em várias partes do mundo, a expansão do inglês no Brasil se traduziu num 

negócio altamente lucrativo, dando condições para que, no rastro dos pioneiros, uma 

quantidade significativa de escolas, principalmente na modalidade de franquia, fosse aberta 

em inúmeras cidades do país. Logicamente, em um universo tão diversificado, a questão da 

qualidade do ensino é um ponto de discussão importante. Assim como são oferecidos cursos 

de comprovada excelência, outros de qualidade duvidosa também devem existir.  

Esforços e inovações com o intuito de melhorar o padrão do ensino de inglês, 

principalmente no segmento público, não faltam. As universidades federais, por exemplo, 

com seus cursos de extensão, se tornaram grandes nichos, não só de formação, mas também 

de reciclagem e re-qualificação de professores que ensinam a língua inglesa (assim como 

outras línguas) com qualidade e a preços mais acessíveis, o que vem favorecer o acesso ao 

inglês pelas camadas populares. Tal política abre espaço para a democratização do acesso ao 

inglês, premissa básica quando falamos dos direitos lingüísticos do aluno mencionados tanto 

na Carta de Florianópolis quanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998.    

Mesmo o setor público experimentando um crescimento substancial no ensino de 

inglês em algumas localidades, e ainda ancorada na falsa concepção de que só se aprende 

inglês ou qualquer outra língua em cursos extracurriculares (LIMA, no prelo), é na rede 

particular que a parcela mais abastada da população busca aprender o idioma. Inegavelmente 

melhor aparelhado, o setor oferece uma gama substancial de cursos nas suas mais diversas 

modalidades. Como apontam Rajagopalan e Rajagopalan (2005), muitas dessas escolas 

empregam professores nativos – na maioria, oriundos dos Estados Unidos e Inglaterra –, 

“embora muitos deles sequer possuam as credenciais necessárias para ensinar a língua” 

(RAJAGOPALAN; RAJAGOPALAN, 2005, p.6). Mas, como sabemos, a presença do 

professor nativo funciona como estratégia de marketing eficiente no sentido de atrair clientes 

para os cursos, uma vez que, para o cliente leigo, o falante nativo, mesmo no caso do inglês, 

hoje uma língua internacional, e em muitos contextos, totalmente nativizada, continua sendo 

visto como o representante mais ‘legítimo’ de qualquer língua.  

O momento atual do ensino de inglês no Brasil, apesar de alguma retração de demanda 

em alguns mercados específicos, continua movimentando altas cifras e, inegavelmente, 

gerando postos de trabalho para muitos profissionais. Como mencionado anteriormente, a 
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cada ano, mais e mais pessoas, em especial os mais jovens, buscam o domínio do inglês como 

forma de galgar melhores oportunidades nas suas carreiras futuras. Embora, como apontam 

Rajagopalan e Rajagopalan (2005), esse conhecimento esteja demarcando uma espécie de 

linha divisória entre os privilegiados dos centros urbanos e os pobres da zona rural, e o 

panorama geral em termos de condições de trabalho ainda seja bastante desfavorável e careça 

de investimentos e políticas mais sólidos, principalmente em relação à qualificação do 

docente (LEFFA, 1999; BOHN, 2003), o ensino de língua inglesa no Brasil segue firme na 

sua trajetória dicotômica de enfrentar dificuldades conjunturais sérias em determinados 

setores e contabilizar lucros substanciais em outros.  

 

3.9 O ENSINO DE UMA LI E O LUGAR DA CULTURA 

 

Inegavelmente, o inglês se tornou uma mercadoria comoditizada em quase todo o 

planeta, inclusive no Brasil. Mesmo ainda distante da democratização do acesso, uma parcela 

considerável de brasileiros já possui ou está a caminho de atingir um nível razoável de 

proficiência na língua. Nas trincheiras dessa notável expansão, duas referências de cultura 

nativa disputam as mentes e os corações daqueles que se aventuram em estudar a língua 

franca do momento: a ‘americana’, muito mais presente, embora depois do governo Bush 

tenha crescido uma forte rejeição aos valores daquele país, e a ‘britânica’, vista como 

tradicional, de menor influência, mas ainda com enorme penetração em várias regiões.  

Os brasileiros, assim como todos os jovens de outras nacionalidades nascidos na era da 

informação, sabem da importância de dominar a língua internacional de sua geração para que 

possam se inserir no processo de desenvolvimento que vem acontecendo em quase todos os 

continentes. A língua que abre as portas para essa revolução é o inglês e, portanto, é preciso 

dar-lhes acesso a esta para que eles aprendam a se comunicar com o mundo e, principalmente, 

a criticá-lo a partir de seus filtros culturais. Segundo Kramsch (1996), passados os anos da 

euforia comunicativa, os professores começam a se mostrar insatisfeitos com a questão dos 

usos puramente funcionais de uma língua. Para esta mesma autora, 
[M]uitos (professores) estão suplicando para que a aquisição 
tradicional de ‘habilidades de comunicação’ sejam complementadas 
com algum ‘conteúdo’ cultural intelectualmente legítimo e 
humanisticamente orientado (KRAMSCH, 1996, p.1). 

 

Uma língua internacional possui características bastante peculiares, principalmente no 

tocante ao componente cultural. Língua é cultura, é o seu espelho. Se formassem um corpo, a 
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língua seria os músculos, a cultura seria o sangue (JIANG, 2000). Para tanto, esses dois 

elementos não podem ser abordados como se fossem blocos que se encaixam apenas em 

situações mais específicas. No momento em que nos preparamos para ensinar (ou aprender) 

uma língua, precisamos levar em consideração, não apenas seu conteúdo lingüístico, mas 

especialmente o lugar que deve ocupar a cultura, já que qualquer língua natural opera, 

essencialmente, em um contexto social que, por sua vez, sofre influência direta da cultura em 

que está inserida. Mesmo nos segmentos que contam com professores mais qualificados, a 

prática tem demonstrado que o componente cultural esteve sempre à margem ou, no máximo, 

quando trazido para a sala de aula, enfatizam-se as referências da(s) cultura(s) alvo, 

geralmente nas suas representações mais estáticas e superficiais.  

Como isso se justifica? É possível separar língua de cultura mesmo em contextos em 

que se dá grande ênfase ao caráter instrumental da língua em questão? Como sustenta Peiya 

(2005, p.12), “aprender uma língua não é só memorizar vocabulário e regras gramaticais, mas 

é também se chegar a uma profunda compreensão cultural”. Assim, como se faz para adquirir-

se essa ‘profunda’ compreensão cultural? De acordo com essa mesma autora, aprender a 

língua é apenas o ponto de partida; aprender cultura é um objetivo muito mais amplo e 

desafiador, principalmente em função da realidade multicultural em que vivemos, onde 

parecem ser as diferenças o elo fundamental a ser preservado para que nos mantenhamos 

unidos como raça humana (PEIYA, 2005). 

Essa não é uma discussão recente e poucos refutariam a importância de se chamar a 

atenção para a íntima relação entre língua e cultura, tanto fora quanto dentro da sala de aula. 

Entretanto, no caso do inglês, diante da sua condição de língua internacional e das inúmeras 

variedades de inglês que existem, Warschauer (2000) alerta para o fato que os professores 

dessa língua precisam re-avaliar a forma como concebem a relação língua e cultura e 

considerar seriamente as implicações para a sua prática diária. Diz o autor,  
Cultura permanece como uma parte integral do aprendizado de língua, 
mas a abordagem em relação à cultura deve-se tornar multifacetada, 
levar em consideração as diversas culturas dos muitos povos que 
falam inglês em todo o mundo. Não há uma fórmula única de se 
trabalhar questões culturais na sala de aula (WARSCHAUER, 2000, 
p.514). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio e esclarecendo como se configura a relação língua e 

cultura no caso de uma língua internacional, as ponderações de Leffa (2003) também são 

esclarecedoras:  
A idéia também de que cada língua está identificada com uma cultura 
pode ser questionada. A associação entre língua e cultura só é válida 
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para as línguas geograficamente presas a um país; no momento em 
que se globaliza, a língua corre até o risco de perder sua identidade. 
[...] Ao se globalizar, o inglês perdeu sua uniformidade e teve que 
incorporar a diversidade, não só do léxico [...], mas também a 
diversidade fonológica e mesmo sintática. A diversidade lingüística 
com a existência não apenas do inglês canadense, australiano, 
nigeriano ou indiano – mas também do inglês coreano, japonês ou 
brasileiro – reflete a diversidade cultural. O inglês deixa de transmitir 
uma única cultura para transmitir várias culturas, produzindo o 
fenômeno estranho de uma língua multilíngüe e multicultural. Acaba-
se usando o inglês não apenas para a aquisição do conhecimento 
científico, mas também cultural. Certamente não se chegará ao ponto 
de cantar uma ópera italiana em inglês, embora isso já tenha sido feito, 
mas muitas obras literárias, de valor essencialmente cultural, e 
produzidas em lugares pouco conhecidos, só chegam até nós através 
do inglês. Ao difundir certos conhecimentos e culturas até então 
inacessíveis, o inglês tem globalizado o que muitas vezes é apenas 
local (LEFFA, 2003, p.235).    

 

Moita Lopes (2005), por sua vez, salienta que a tradição de ensino de inglês como 

língua estrangeira no Brasil está nessa contramão há bastante tempo, ou seja, continuamos 

“ensinando uma língua de forma desvinculada das questões sociais, culturais, históricas e 

político-econômicas” (MOITA LOPES, 2005, p.6). Nesse pormenor, a reflexão de Cruz 

(2006), que vê no aprendizado de uma LE um caminho para a transformação social do 

indivíduo, é bastante pertinente:   
Ao aprendermos uma língua e cultura estrangeiras, aprendemos 
também sobre as nossas, seja através da comparação, seja 
através da reflexão sobre conceitos arraigados e naturalizados. 
Dessa forma, o aprendizado de uma língua estrangeira pode 
contribuir para nos tornarmos mais tolerantes e mais abertos 
para o novo, o diferente, para novos aprendizados, assim como 
pode fornecer novas visões do já conhecido e internalizado em 
nossa língua e cultura nativas. Nisso se constituiria a 
verdadeira transformação do indivíduo (CRUZ, 2006, p.35).    

 

Desta forma, levando-se em consideração os argumentos de revisão de postura 

defendidos pelos autores acima, a condição multicultural da língua inglesa e os contextos 

onde é ensinada e aprendida como LI, por que será então que o verdadeiro lugar que deve 

ocupar a cultura no processo ainda é algo tão difuso? O Brasil é o maior mercado consumidor 

de inglês como LE/LI da América Latina e embora a questão seja considerada relevante, uma 

discussão mais profunda sobre o papel da cultura no ensino e na aprendizagem dessa língua 

multicultural ainda está distante de um consenso e, arrisca-se a dizer, do próprio interesse dos 

indivíduos envolvidos no processo. Como defende Leffa (2005, p. 203), “o modelo de ensino 

com ênfase apenas nas questões metodológicas já está esgotado”. É preciso ir além e enxergar 

o ensino de línguas como algo preponderantemente político (RAJAGOPALAN, 2006), 

passando por uma tomada de consciência que possibilite a professores e aprendizes 
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transformar o conhecimento que está sendo desenvolvido na sala de aula em algo a ser usado 

a seu favor.  

É fato que a pedagogia mundial de inglês como LE, desde os seus primórdios, esteve 

praticamente calcada em paradigmas importados dos países do ‘círculo central’, difundidos 

em escala global. Essa pedagogia sempre encampou suas teorias de aquisição de segunda 

língua, seus métodos de ensino, modelos curriculares, livros didáticos e materiais 

complementares impregnados de conteúdos voltados para a cultura alvo, contando com a 

aquiescência de muitos profissionais que, de alguma maneira, se furtaram em exercitar sua 

competência intercultural crítica. Entretanto, estudos têm demonstrado que esse cenário vem 

passando por revisões importantes e muitos docentes oriundos dos círculos ‘externo’ e ‘em 

expansão’ já adotam uma posição crítica em relação a esses aspectos e buscam exercer sua 

prática a partir de uma perspectiva (inter)cultural, sabendo que tal postura os ajudará a 

encontrar o ponto de equilíbrio e 
...ao contrário de contribuir para reforçar uma posição de submissão  
ou de dominação, como alertam alguns, [incentivará] o 
desenvolvimento de uma postura crítica dos aprendizes em relação à 
língua que estão aprendendo, fazendo-os refletir, sobretudo, sobre o 
impacto e a hegemonia da cultura de língua inglesa no mundo 
(BRITO apud MENDES, no prelo, p.7).  

 

Diante disso, vê-se que a discussão sobre que lugar deve ocupar a cultura no ensino de 

ILI é um tema de grande relevância político-pedagógica, principalmente no complexo 

universo de países do ‘círculo em expansão’ onde floresce um mosaico de variantes de inglês. 

Como salienta Nault (2006, p.314), “a globalização da língua inglesa está imprimindo novos 

desafios ao ensino de cultura tanto no contexto de língua estrangeira quanto de segunda 

língua”, uma vez que “muitas acepções referentes à cultura na área de ELI começam a se 

mostrar problemáticas” (NAULT, 2006, p.314), a começar pela própria definição do termo 

‘cultura’.  

Na visão de Mendes (2004), falar de cultura, discutir enfoques culturais, procurar 

definições que se alinhem à perspectiva em que estamos interessados, não é tarefa fácil. Nos 

últimos tempos, diz a autora, por ter havido uma retomada do termo ‘cultura’, tanto dentro 

como fora dos meios acadêmicos, o mesmo passou a freqüentar os mais diferentes campos 

semânticos, tendendo-se a uma certa banalização e confusão conceitual (MENDES, 2004).  

Para Cuche (1999, p.9), “o homem é essencialmente um ser de cultura” e “a cultura 

permite ao homem não somente adaptar-se a seu meio, mas também adaptar este meio ao 

próprio homem, a suas necessidades, seus projetos” (CUCHE, 1999, p.10). Embora seja esta 
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uma acepção absolutamente irrefutável, é possível afirmar que frente à sua enorme 

complexidade, talvez seja ‘cultura’ um dos conceitos mais difíceis de se definir.  

Segundo Laraia (1986/2003) e Cuche (1999), coube ao antropólogo britânico Edward 

Tylor (1832-1917) elaborar a primeira definição etnológica ou antropológica de cultura. 

Sintetizando na palavra Culture o termo germânico Kultur, que simbolizava os aspectos 

espirituais de uma comunidade, e o vocábulo francês Civilization, que se referia 

especialmente às realizações materiais de um povo (LARAIA, 1986/2003), Tylor escreveu:  
Cultura e civilização, tomadas em seu sentido etnológico mais 
vasto, são um conjunto complexo que inclui o conhecimento, 
as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras 
capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto 
membro da sociedade (TYLOR, 1871, p.1 apud CUCHE, 
1999, p.35).         

 

A partir daí, no âmbito das ciências sociais, surgiram inúmeras definições e 

interpretações, leituras e re-leituras, para o termo ‘cultura’, além de críticas mútuas, 

reformulações e ampliações com base em diferentes perspectivas de investigação. Cultura é 

uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. Cultura diz respeito a todos os 

aspectos da vida social, é conhecimento adquirido socialmente. Cultura está relacionada às 

forças sociais que movem a sociedade, está ligada à constatação de diversidade. Cultura e 

civilização ficaram quase sinônimas, “mais do que a herança genética, a cultura determina o 

comportamento do homem e justifica suas realizações” (LARAIA, 1986/2003, p.48). O 

estudo de cultura “volta-se para as maneiras pelas quais a realidade que se conhece é 

codificada por uma sociedade através de palavras, idéias, doutrinas, teorias, práticas 

costumeiras e rituais” (SANTOS, 1996, p.41). “Participação em uma comunidade discursiva 

que compartilha um espaço social e histórias comuns e um sistema comum de padrões para 

perceber, acreditar, avaliar e agir” (KRAMSCH, 1998, p.127). Toda a maneira de viver de 

uma sociedade ou grupo em um período específico (CLIFFORD, 1988). Em um viés mais 

crítico, chamando a atenção para a desigualdade social, Spivak (1990 apud NAULT, 2006, 

p.315) concebe cultura como “uma arena de disputa, um problema, uma produção discursiva, 

um efeito ao invés de uma causa”. Estas são apenas algumas acepções do termo ‘cultura’.    

Apesar da abundância de definições científicas, da antropológica à semiótica, o senso 

comum, de acordo com Berwig (2004, p.6), “prefere ver cultura como ilustrada, 

enciclopédica”, ou como alerta Santos (1996, p.49), com certa freqüência, nesse âmbito, se 

enxerga cultura como “um resíduo, um conjunto de sobras, resultado da separação de aspectos 

tratados como mais importantes na vida social”. Trazendo a questão para o ensino de línguas 
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estrangeiras, Berwig (2004) argumenta que diversos professores, por não terem uma definição 

epistemológica do termo, concebem cultura como erudição e “acabam trabalhando com este 

conceito em sala de aula de uma forma intuitiva, em vez de abordá-lo sistematicamente e com 

bases científicas” (p.6). Com isso, se incute e se propaga a idéia de que sempre teremos 

pessoas “cultas” e “incultas”, solidificando uma dicotomia que pode trazer “conseqüências 

drásticas para a educação, já que teremos um contingente bastante grande de excluídos e 

marginalizados” (BERWIG, 2004, p.6).  

Na virada do século XVIII para o XIX, Humboldt já afirmava que “cada língua 

contém uma visão de mundo”. Uma vez que a nossa visão de mundo é diretamente moldada 

pela cultura, estejamos cientes ou não do fato, ao ensinarmos qualquer língua, a cultura se 

transforma, segundo Kramsch (1993), no cerne de todo o processo, fazendo-se necessário que 

a consciência cultural seja vista tanto pela capacidade de proporcionar a proficiência 

lingüística quanto de ela mesma se tornar o próprio resultado refletido na proficiência 

adquirida. Sob tal perspectiva, podemos postular que a aprendizagem de uma língua, materna 

ou estrangeira, passa a ser uma atividade essencialmente cultural. Por outro lado, salienta 

ainda Kramsch (1993), se enxergamos cultura como mero pacote de informações a serem 

passadas aos nossos alunos de LE, a consciência cultural passa a ser um objetivo pedagógico 

per se, dissociado da língua.  

Para a autora, essa dicotomia entre língua e cultura é uma característica inerente à 

pedagogia de línguas no mundo inteiro, “faz parte da herança lingüística da profissão” 

(KRAMSCH, 1993, p.8). Não é à toa, portanto, que a realidade tem mostrado que, na prática, 

a hesitação em relação ao ensino de cultura permanece. É por isso que freqüentemente lemos 

nos mais diversos manuais do professor que o ensino de língua consiste em ensinar as quatro 

habilidades, além de ‘cultura’. Mas como afirmam Kramsch (1993), Byram (1997), Nault 

(2006), dentre outros, apesar das tentativas de se retirar cultura da sala de aula de línguas, ela 

se faz presente. Ou seja, cultura é ensinada implicitamente, “até mesmo quando o professor 

corrige a escolha das palavras ou a gramática do aluno (COOK, 1999 apud NAULT, 2006, 

p.315). Assim, a questão a se colocar não deve ser ‘se’ devemos ensinar cultura na sala de 

aula de LE, mas ‘como’ ensinar cultura.   

Conforme Nault (2006), uma vez que as línguas geralmente estão associadas a 

sociedades específicas, a priori, seria muito simples decidir que referências culturais trazer 

para a sala de aula. Contudo, a questão é muito mais complexa, em especial no tocante ao 

inglês tal como figura atualmente perante o mundo. Como assinala Kachru (1992, p.362) “nos 

contextos internacionais, o inglês representa um repertório de culturas e não uma cultura 
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monolítica”. Apesar disso, a função intercultural da língua inglesa raramente é explicitada nas 

salas de aulas e as implicações de sua internacionalização ainda estão por se refletir nos 

currículos de cursos de formação de professores, nas metodologias de ensino, na compreensão 

do perfil sócio-lingüístico da língua e no desenvolvimento da consciência intercultural 

(KACHRU, 1992).   

Segundo Kitao (1991), o componente cultural no ensino de língua estrangeira tem sido 

considerado importante há pelo menos um século. Jespersen, em 1904, afirmava que o maior 

objetivo do ensino de línguas era levar o aprendiz a conhecer a cultura de outro país. Robert 

Lado, na década de 1950, período áureo da abordagem áudio-lingual, já chamava a atenção 

para a necessidade de se comparar os sistemas culturais de uma cultura nativa com aqueles da 

cultura alvo (HINKEL, 1999). Para o falecido professor da Universidade de Michigan e autor 

de inúmeros materiais didáticos voltados para o ensino de inglês como língua estrangeira que 

se tornaram referência em quase todo o mundo, “não se poderia comparar duas culturas sem 

uma compreensão acurada de ambas” (LADO, 1957, p.111).  

Politzer, por sua vez, defendia que, como professores de língua, devemos ter o 

máximo interesse no estudo de cultura não porque queremos simplesmente ensinar a cultura 

de um outro país, mas porque, em tal contexto, é uma obrigação nossa fazê-lo. Se ensinamos 

uma língua, dizia o autor, e em paralelo não ensinamos a cultura na qual essa língua opera, 

estaremos ensinando símbolos desprovidos de significado ou aos quais o aluno pode associar 

significados distorcidos ou equivocados (POLITZER, 1959 apud BROOKS, 1964).  

Apesar de todo um reconhecimento pregresso sobre a importância do ensino de cultura 

de maneira sistemática e diretamente atrelado ao ensino de língua, esta ainda continua sendo 

uma área pouco estudada, até mesmo na Lingüística Aplicada (LAZARATON, 2003). 

Historicamente, a prática pedagógica tem mostrado que o componente cultural é geralmente 

explorado de forma esporádica e pouco substancial (OMMAGIO, 1993). Na realidade, em 

muitas salas de aula de LE, cultura é algo freqüentemente limitado a itens como alimentação, 

feiras e festivais, rituais, tradições folclóricas e dados estatísticos (KRAMSCH, 1993). 

Durham, em artigo de 1980, postula que um dos objetivos primordiais do estudo de 

língua estrangeira é se obter acesso a outra cultura. Por isso, a autora diz que sua crença calca-

se em “ensinar língua não como comunicação mas como cultura” (DURHAM, 1980, p.221). 

Já Chistopher J. Hall (2001 apud Mendes, no prelo) defende a idéia de que os aspectos 

relativos à língua ensinada devem ser minimizados, em detrimento de maior atenção à 

estrutura lingüística. Para este autor, um dos principais problemas de se incluir a cultura da 

língua que está sendo ensinada na sala de aula de LE é exatamente a magnitude da 
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empreitada, uma vez que os alunos dispõem de um número limitado de horas de contato que 

devem ser priorizadas para o desenvolvimento da competência comunicativa (HALL, 2001). 

Premissa similar emerge também nas situações em que o aprendiz estuda uma língua 

estrangeira para fins instrumentais, onde acredita-se ser o componente cultural totalmente 

dispensável. Mas tudo distante de um consenso, como contra-argumenta Mendes (no prelo), 

ao mostrar que, mesmo considerando situações específicas, “não se pode desvincular a língua 

dos aspectos sócio-culturais que subjazem ao seu uso, visto que usar uma língua é, também, 

ser e agir socialmente através dela” (p.8).   

Para Peck (1984), há inúmeras razões para o professor de língua estrangeira considerar 

o valor da cultura para sua prática pedagógica. A cultura formata a nossa visão de mundo e a 

língua é o elemento mais representativo de qualquer cultura. O estudo da língua sem cultura, 

diz ainda Peck (1984), o torna incompleto e inexato. Contudo, é sempre válido lembrar que o 

ensino de cultura, tradicionalmente, tem-se limitado ao repasse de informações culturais 

(MCKAY, 2002), ou como argumenta Kramsch (1996), o componente cultural é fragmentado 

e, freqüentemente, tomado como uma quinta habilidade, depois de falar, ouvir, ler e escrever. 

Como salienta Fairclough (1989), uma língua não é um ente autônomo e, logicamente, 

não pode existir num vácuo. Na sua relação de simbiose com a cultura que a sustenta, 

poderíamos afirmar que ambos os elementos vivem em estado permanente de ‘transfusão’ 

(THANASOULAS, 2001). Ou como observa Lazaraton (2003), língua e cultura são entidades 

distintas que se complementam. 

Quando nos referimos ao ensino de língua estrangeira, a referência cultural na maior 

parte dos contextos, inclusive no Brasil, tende a privilegiar aspectos da cultura alvo, 

chegando, em alguns casos, a situações de emulação de valores, costumes e tipos de 

comportamento típicos da(s) sociedade(s) onde a língua alvo é falada como língua nativa. Em 

estudo que discute a suposta alienação do professor brasileiro de inglês, Moita Lopes (1996) 

demonstra que a maioria dos professores que participaram de sua pesquisa como informantes, 

no tocante à questão cultural, opta por trazer para a sala de aula elementos das culturas 

americana e britânica, e muitos tentam, literalmente, transformar suas salas em ‘ilhas 

culturais’, onde busca-se transplantar para o contexto instrucional princípios, valores, crenças, 

costumes e comportamentos da(s) cultura(s) alvo. Isto é, como muitos professores mundo 

afora, almeja-se através do ensino de língua, aliado a um componente cultural fragmentado, 

uma universalidade regida por necessidades teoricamente compartilhadas por todos os seres 

humanos. Nesse pormenor, vale ressaltar o chamado crítico de Kramsch (1996) que entende 

que o ensino de cultura como componente isolado no processo de ensino de língua, 
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tradicionalmente, tem girado em torno de um dilema recorrente: “a luta pela universalidade e 

o desejo de manter a particularidade cultural” (KRAMSCH, 1996, p.5). Enfim, há uma 

tendência a generalizações de hábitos, costumes e comportamentos que muitas vezes são 

idolatrados e/ou vistos como modelos a serem seguidos, abandonando-se, mesmo no nível de 

culturas nacionais, o conceito de ‘relativismo cultural’.  

Durante o longo período estruturalista que predominou no ensino de línguas 

estrangeiras, época em que se escrevia cultura com “C” maiúsculo, uma vez que correspondia 

à chamada ‘alta cultura’, o objetivo principal na sala de aula de língua estrangeira, no tocante 

aos aspectos culturais, era exatamente proporcionar ao aprendiz o acesso às artes em geral, em 

especial às obras literárias que sustentavam o cânone das culturas nacionais representadas 

pela língua em questão.  

Com o advento da abordagem comunicativa, onde desenvolver a competência 

comunicativa passou a ser o objetivo maior, o conceito de cultura, agora escrito “c” 

minúsculo, tornou-se mais democrático, passando a se referir a costumes, comportamentos, à 

vida cotidiana, ao way of life de um determinado povo. Contudo, segundo Kramsch (1993), tal 

visão, embora mais avançada, era (e ainda é) tão utópica quanto o conceito de falante-ouvinte 

ideal de Chomsky, pelo fato de estar calcada em normas padronizadas a partir do falante 

nativo, ou seja, de um modelo idealizado, que deve ser seguido de forma inconteste. 

Passaram-se quase quatro décadas e mesmo no atual contexto em que o ‘local’ se faz cada vez 

mais ‘global’, onde as pessoas estão se comunicando entre si com maior freqüência, o lugar 

da cultura nas abordagens metodológicas, infelizmente, não aparenta ter sofrido mudanças 

significativas. Ou seja, ainda se ensina cultura na língua, língua e cultura, mas, raramente, 

‘língua como cultura’ (KRAMSCH, 1996).  

É natural e esperado que em qualquer processo de ensino e aprendizagem de uma 

língua estrangeira, principalmente quando este ocorre no chamado ambiente nativo, ou seja, 

num contexto de segunda língua (SL), se justifique um interesse crescente pelo sistema 

cultural ali corporificado. Cultura, na visão de Alptekin (1993), diz respeito a um 

conhecimento socialmente adquirido. Assim, quem vem ao Brasil estudar português, 

certamente, não poderá escapar da influência poderosa que a sociedade brasileira e suas 

culturas regionais, inevitavelmente, exercerão sobre o aprendiz estrangeiro. O mesmo 

ocorrerá com quem for ao Chile estudar espanhol ou à Austrália estudar inglês. 

Entretanto, quando o processo acontece num país onde a língua não é falada e as 

culturas nativa e alvo em confronto apresentam, por um lado, diferenças mínimas ou abissais, 

por outro, em termos de comportamento, percepções, atitudes, valores e crenças, dentre 
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outros, a prática tem demonstrado que em ambas as situações as salas de aula de LE tornam-

se locais onde, basicamente, se ensina língua como gramática, estrutura. Quando há algum 

enfoque cultural, normalmente catalisado pelo livro didático, ainda hoje produzido para uma 

realidade voltada prioritariamente para a(s) cultura(s) alvo (no caso do inglês, Estados Unidos 

e Inglaterra), a pedagogia adotada se limita a um tipo de abordagem que muitos estudiosos 

classificam de ‘fatual’, ou seja, uma prática que trata cultura a partir do trivial, como um 

pacote estático de conhecimentos, um compêndio de fatos, dados e informações (MORAN, 

2001; MCKAY, 2000, 2002, 2003a, b, c).  

Em outras palavras, quando se fala de cultura, essencialmente, se refere apenas à 

cultura do outro, normalmente, no nível das generalizações, ignorando-se o indivíduo e todas 

as variantes culturais que são parte de um determinado universo sócio-lingüístico. Como nos 

lembrou Nault (2006) anteriormente, se aceitamos o fato de que o inglês é verdadeiramente 

uma língua global, devemos, além de reconhecer sua matriz multicultural, promover algumas 

revisões importantes no tocante ao ensino de cultura nas nossas salas de aula de ILI, a 

começar pela mudança de postura do professor que, para Leffa (2005) deve tomar para si a 

responsabilidades de evitar que tanto a sua mente quanto a de seus alunos passem por um 

processo de re-colonozição.    

Fundamentando o argumento de Nault (2006), McKay (2002, p.12), alguns anos antes, 

e baseando-se em Smith (1976), já observava que, com a ascensão e consolidação do inglês 

como língua internacional, ao elaborarmos sobre a distinção entre o global e o local, a relação 

entre a LI e cultura necessita passar pelas seguintes revisões: 
1. Como uma LI, o inglês é usado tanto no âmbito global para comunicação internacional entre países 
quanto no âmbito local como língua de comunicação mais ampla em sociedades multilíngües; 
 
2. Como língua internacional, o uso do inglês não está mais atrelado à(s) cultura(s) dos países do círculo 
central; 
 
3. Ao operar como LI no âmbito local, o inglês se incorpora à cultura do país em que está sendo usado; 
 
4. Como o inglês é uma LI, no âmbito global, uma de suas funções primordiais é habilitar os falantes a 
compartilhar suas idéias e cultura com outras pessoas.     
 
 
Se, de um modo geral, nos alinhamos com as sugestões desses autores, podemos 

concluir que diante do contexto de ensino de ILI, faz-se premente uma igual reavaliação de 

vários conceitos e práticas pedagógicas que não mais se aplicam à realidade. Como vimos, o 

momento que estamos vivenciando demanda novas posturas e estratégias, tanto da parte de 

professores quanto de alunos, principalmente no tocante aos referentes culturais de uma 

língua independente que possui três vezes mais falantes não-nativos que nativos.  
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Tem sido demonstrado na literatura de aquisição de segunda língua que a condição de 

língua internacional gera implicações importantes para o processo de ensino e aprendizagem 

da mesma. Por seu caráter global, como vimos anteriormente, a língua se renacionaliza, 

desobedece limites geográficos e, naturalmente, se desgarra dos chamados países nativos. 

Nesse pormenor, Mckay (2002) aponta que uma outra característica importante no âmbito de 

uma LI, é o fato de que uma certa identificação com grupos de pessoas que falam a língua 

alvo não seria necessariamente um fator de motivação para se adquirir uma competência 

nativa. Desta forma, tal condição tende a exigir a promoção de uma pedagogia que privilegie 

o ensino da língua como cultura a partir de uma visão muito mais ampla e igualitária, onde 

culturas se encontram e se confrontam, se inter-relacionam de maneira salutar numa arena 

privilegiada, a sala de aula.  

Ainda focando na questão da sala de aula de ILI, McKay, agora em artigo de 2003, 

enfatiza que um contexto de LI pressupõe uma pedagogia específica e apropriada diferente 

das práticas atuais adotadas para o ensino de segunda língua e/ou língua estrangeira. 

Compartilhando dessa visão, Warschauer (2000) argumenta que o crescente surgimento de 

variantes regionais e locais do inglês trará implicações importantes para o ensino da língua. 

Para esse autor, em primeiro lugar, “os professores de inglês terão que re-conceitualizar a 

forma como eles concebem a relação língua e cultura” (p.514), e uma vez que a cultura 

permanece como parte integral do aprendizado de uma língua, a abordagem a esse elemento 

terá que assumir uma característica multifacetada capaz de levar em consideração as diversas 

culturas das inúmeras comunidades que falam inglês ao redor do mundo.  

Assim, os professores de inglês precisarão variar sua abordagem de ensino de cultura 

de acordo com o seu público e os objetivos e as necessidades específicas de cada aprendiz 

(WARSCHAUER, 2000), já que, como salienta Nault (2006, p.316), “os falantes dos círculos 

externo e em expansão não estão meramente absorvendo e imitando o inglês falado nos 

centros tradicionais de influência; ao contrário, eles estão re-inventando a língua. Como diria 

Achebe, os novos falantes estão imprimindo no inglês as suas cores, suas marcas, e fazendo-a 

carregar o peso de suas experiências. Kachru (1992, p.362) expande mais ainda essa tese:   
Além de ser academicamente desafiador, o ensino dos 
‘ingleses’ mundiais abre também novas avenidas tanto para a 
pesquisa intercultural quanto aplicada. (...) Devemos parar de 
enxergar o inglês dentro de uma estrutura adequada a 
sociedades monolíngües. Devemos reconhecer as implicações 
lingüísticas, culturais e pragmáticas de toda sorte de 
pluralismo. (...) As pressuposições tradicionais e as abordagens 
etnocêntricas carecem de re-avaliação. Nos contextos 
internacionais, o inglês representa um repertório de culturas, 
não uma cultura monolítica.   
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Mendes (no prelo), por sua vez, ao defender abertamente o ensino de língua como 

cultura de uma maneira mais geral, aponta para uma mudança de mentalidade que deve 

influenciar as rotinas e os procedimentos da prática diária na sala de aula. Diz a autora:  
A incorporação da dimensão cultural na pedagogia de línguas exige 
uma mudança do modo de pensar e se conceber o 
ensino/aprendizagem de línguas e de todos os elementos envolvidos 
nesse processo; mudanças que vão desde o planejamento dos cursos, 
procedimentos metodológicos, avaliação e produção de materiais 
didáticos, num sentido mais restrito, até a adoção de novas políticas 
por parte das instituições escolares, num sentido mais amplo 
(MENDES, no prelo, p.4).      

 

Entretanto, como podemos imaginar, nenhum processo nesse nível de re-avaliação de 

práticas tradicionais, acontece sem resistência. São refratários as instituições, os professores e 

aprendizes, cada um dentro do seu escopo de entendimento. Mendes (no prelo) não deixa de 

reconhecer tal condição, porém não se furta em reforçar a necessidade de uma reflexão por 

parte de todos os envolvidos. Complementa a autora: 
Também os professores de línguas e os próprios aprendizes 
apresentam, pelo menos inicialmente, uma certa resistência a 
abordagens e iniciativas de ensino que subvertam os tradicionais 
métodos de se aprender línguas, nos quais o esquema dominante é a 
apresentação-prática-revisão (itálico no original) dos aspectos 
formais da língua-alvo e os momentos e situações de uso 
comunicativo da língua têm pouco lugar. Nesse sentido, as pedagogias 
culturalmente sensíveis aos participantes do processo de 
aprendizagem, as quais voltam-se para o desenvolvimento de um 
diálogo intercultural, também empreendem mudanças nas concepções 
de ensinar e aprender de professores e alunos, os quais se vêem 
atuantes e co-participantes do conhecimento produzido em sala de 
aula (MENDES, no prelo, p.4).    

 

As preocupações esboçadas por Warschauer, Nault, Kachru e Mendes são igualmente 

compartilhadas por McKay (2002). Para a autora, está claro que a pedagogia de ILI deve 

passar por sérias revisões no tocante ao ensino de cultura. Contudo, mesmo diante do 

consenso, o problema reside em determinar exatamente a base cultural de uma LI. No 

momento em que professores parecem reconhecer a importância de se estudar ‘língua como 

cultura’, ao se depararem com um sistema lingüístico híbrido, pertencente a todos os seus 

falantes nativos e não-nativos, fatalmente, emerge um dilema a ser enfrentado: que cultura ou 

culturas ensinar? Ou seja, como questionam Alptekin e Alptekin (1984), Prodromou (1992), 

Widdowson (1994) e a própria McKay (2002, 2003a, 2004), num contexto em que a maioria 

das pessoas aprende inglês para se comunicar com falantes não-nativos, que referências 

culturais devem ser promovidas? Que conteúdos culturais devem ser trabalhados?   
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De acordo com Alptekin e Alptekin (1984), no processo de ensino de inglês como 

‘segunda língua’ (ESL), duas visões pedagógicas conflitantes vêm há muito se destacando: a 

primeira, encampada por professores nativos da língua alvo, se ancora na premissa de que o 

ensino deve tomar como referência as normas e os valores sócio-culturais de uma cultura de 

língua inglesa, com o objetivo de formar indivíduos bilíngües e biculturais. Já em países onde 

o idioma é ensinado como ‘língua estrangeira’ (EFL), defende-se que o ensino deve ser 

independente do(s) contexto(s) cultural(is) nativo(s), com o objetivo de formar indivíduos 

bilíngües, mas não necessariamente biculturais. Mesmo no contexto de ILI, a questão 

continua em aberto. 

 Por conta de sua desnacionalização e conseqüente re-nacionalização, não custa 

repetir, o inglês tornou-se uma língua que representa e dá acesso a muitas culturas, inclusive a 

de países e territórios praticamente desconhecidos como Belize, Butão, Gâmbia, Ruanda, 

Ilhas Salomão, Tanzânia, dentre tantos outros, onde o idioma possui status oficial e que ficam 

praticamente fora do “mundo plastificado dos livros didáticos de língua inglesa” 

(PRODROMOU, 1988, p.76). Desta forma, lançando uma luz em níveis mais pragmáticos e 

partindo do pressuposto que o ensino de uma LI deve se desvencilhar dessas restrições, 

Cortazzi e Jin (1999) postulam que, no tocante a materiais, o conteúdo cultural utilizado para 

o ensino de uma LI deve ser trabalhado a partir de três fontes diferentes: 
a. materiais da cultura nativa do aluno; 
 
b. materiais da cultura alvo; ou seja, materiais que abordam a cultura de um país (ou países) onde o 
inglês é falado como primeira língua; e  
 
c. materiais de cultura(s) internacional(is); isto é, materiais que abordem uma grande variedade de 
culturas de países que falam inglês ou não, em todo o mundo.      
 

Uma vez internalizada a premissa que as fontes de materiais culturais não devem se 

limitar àquelas das culturas nativas centrais (EUA, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e 

Canadá), professores e alunos, certamente, terão a oportunidade ímpar de se distanciarem e 

analisarem de forma crítica o mundo que, segundo Prodromou (1988), a maioria dos livros de 

inglês projeta: uma sociedade anglo-saxã branca, machista, classe média, utópica, onde a vida 

é perfeita, segura, inocente, praticamente desprovida das mazelas e dos conflitos que fazem 

parte do cotidiano de todas as comunidades do planeta.  

Logicamente, termos as fontes apenas não soluciona o problema. É preciso considerar 

outros elementos até mais importantes como currículos, programas, necessidades, condições 

de aprendizagem, objetivos gerais e específicos fundados em uma perspectiva internacional e 

multicultural, mas, principalmente, a formação de educadores de língua inglesa mais cultural 
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e lingüisticamente conscientes (NAULT, 2006). Só assim, no atual contexto, poderemos como 

‘professores de cultura’, ou como preferem Lima e Roepcke (2004), ‘corretores de cultura’ 

(culture brokers), compreender e encampar um dos objetivos primordiais do ELI no mundo 

que, segundo Byram (1997 apud NAULT, 2006), é desenvolver a consciência crítica cultural 

nos aprendizes para que os mesmos adquiram a habilidade de buscar uma nova perspectiva 

sobre eles mesmos e a sociedade em que vivem, assim como estabelecer uma nova crítica da 

natureza e do significado dessa mesma sociedade.   

Diante das argumentações e indagações, como então sustentar na prática de ensino de 

língua estrangeira a premissa e a própria condição sine qua non de que ‘língua é cultura’? 

Como vimos, mesmo contando com a farta literatura que vem discutindo com bastante 

propriedade a importância de uma visão político-intercultural aplicada ao ensino de língua 

estrangeira e ILI, o debate parece ainda estar limitado aos meios acadêmicos, não chegando 

àqueles mais implicados no processo, professores e alunos. Na realidade, para que ele chegue 

ao nível da sala de aula é preciso que, além de se democratizar o acesso à vasta bibliografia 

disponível para os professores já atuando na profissão, em especial aqueles que vivem longe 

dos grandes centros, se proponham revisões curriculares de cursos de formação e de 

especialização docentes, visando à inclusão de disciplinas importantes como estudos culturais, 

antropologia lingüística, por exemplo, e que temas como esses sejam recorrentes em 

seminários, encontros e sessões de treinamento em nível local. Chegando-se aos professores, 

certamente, o caminho se torna muito mais curto e propício para que os aprendizes despertem 

para esses assuntos.  

Em termos práticos, pelo menos até o momento, o lugar da cultura na sala de aula de 

línguas estrangeiras, em especial de ILI, ainda está relegado a um papel secundário. Como 

reforça McKay (2003c), a cultura exerce um papel no ensino de língua de duas importantes 

maneiras: a primeira, na própria dimensão lingüística, que afeta os níveis semântico, 

pragmático e do discurso, e a segunda, em um sentido pedagógico, que diz respeito às nossas 

escolhas, nossa avaliação crítica, em relação ao conteúdo dos materiais culturais e à base 

cultural da metodologia de ensino que adotamos.   

Ensinar língua como cultura, portanto, não se trata apenas de trazer elementos isolados 

de uma determinada cultura para serem incorporados a um conteúdo lingüístico. Ensinar 

língua como cultura significa levar em consideração a simbiose que existe entre os dois 

elementos e criar condições para que se estabeleça na sala de aula, principalmente através de 

materiais culturalmente sensíveis das mais diversas fontes, o que Kramsch (1993) chama de 

“círculo de interculturalidade”, levando o aprendiz a compreender a língua como fenômeno 
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cultural, e não apenas como um pacote de regras gramaticais e funções comunicativas a serem 

memorizadas e replicadas.   

Na tomada de decisão de estabelecer o lugar da cultura, de incorporar o componente 

cultural de forma sistemática na rotina da sala de aula e de ensinar língua como cultura, o(a) 

professor(a) é peça-chave, já que o que ele/ela faz e adota na sua sala, além das decisões que 

toma, espelham sempre os princípios em que acredita. 

Durham (1980) argumenta que ao aprender a se comunicar em uma língua estrangeira, 

o indivíduo adquire a habilidade não apenas para traduzir significado (idéias e emoções no 

Desta maneira, como postula Kramsch 

(1996, p.10), é preciso definir o professor de língua “não somente como o empresário de uma 

certa performance lingüística, mas o catalisador para o desenvolvimento de uma competência 

cultural crítica cada vez mais ampla”. Ou como complementa Moran (2001), o professor 

precisa tornar-se “um aprendiz de cultura”, para então ser capaz de levar seu aluno junto nessa 

viagem desafiadora de conhecer e se mostrar para o Outro.  

Em suma, língua é cultura e, como tal, ambas devem ser ensinadas em paralelo. Para 

isso, é preciso entender que, como defende Kramsch (2002 apud SOBRAL; JOUËT 

PASTRÉ, 2004), a língua expressa realidades sociais ao mesmo tempo em que as cria, sendo, 

portanto, razoável presumir que atores sociais podem e devem modificar a realidade através 

do uso da língua. No caso de uma língua internacional, tal condição assume uma importância 

que talvez ainda não tenhamos nos dado conta. Pensando assim, a constatação de Jennifer 

Jenkins é mais que pertinente:  
O inglês é a língua internacional da atualidade. Assim, ao invés de 
ficarmos discutindo em termos de passado por que não deveria ser, 
prefiro olhar adiante e enxergar maneiras pelas quais possamos tornar 
essa língua mais democrática interculturalmente, sob a possessão de 
todos os falantes que a usem para se comunicar, não importando quem 
são e onde estão essas pessoas (JENKINS, 2000, p.4).  

 
 
3.10 O ENSINO DE UMA LI E A COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

 

Como podemos observar, pesquisadores e educadores de língua estrangeira há algum 

tempo têm intelectualmente reconhecido que língua e cultura são elementos primordialmente 

inseparáveis. Para vários deles, esta é uma condição tão cristalina que já falamos não de 

‘língua e cultura’, mas de línguacultura (FANTINI, 2001), uma vez que, como salienta Clyne 

(1994 apud MENDES, no prelo, p.11) “a linguagem é a mais profunda manifestação da 

cultura, e o sistema de valores das pessoas representa um papel fundamental no modo como 

usam não somente sua língua materna, mas também como aprendem uma outra língua”. 
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lugar de palavras), “mas também para identificar os processos intelectuais que entram em 

atividade no momento da passagem de uma língua para outra” (p.222). Mesmo nos deparando 

com práticas pedagógicas que ainda concebem língua e cultura como elementos isolados, “a 

didática de ensino de línguas estrangeiras tem demonstrado grande interesse em integrar os 

conteúdos sócio-culturais nas aulas de língua estrangeira” (BERWIG, 2004, p.2), 

demonstrando que mudanças nesse sentido, principalmente no tocante ao ensino de ILI, vão 

fazendo-se cada vez mais necessárias. Como defende Kachru (1992), ensinar uma língua 

internacional requer além de uma mudança de paradigma tanto em pesquisa quanto em 

ensino, um entendimento da realidade sociolingüística dos usos e dos usuários dessa língua. 

Berwig (2004) sustenta também que a tarefa de abordar a dimensão cultural de forma 

sistemática na sala de aula de LE tem sido encampada a partir de uma perspectiva 

intercultural, “levando-se em conta que o que se pretende ao ensinar uma língua estrangeira é 

motivar o aluno e guiá-lo na sua trajetória até alcançar a competência comunicativa” 

(BERWIG, 2004, p.2). Tal acepção vai ao encontro do que pensam Byram, Gribkova e 

Starkey (2002, p.4) quando argumentam que um dos principais objetivos do ensino de línguas 

é “ajudar os aprendizes a interagir com falantes de outras línguas em bases igualitárias e a 

tomar consciência de suas identidades e das identidades de seus interlocutores”. Desta forma, 

seja qual for a língua com que estejamos laborando, faz-se premente estabelecer como meta 

nos respectivos currículos de ensino o desenvolvimento da ‘competência intercultural’ 

(BRUTHIAUX, 2002), embora a realidade indique que o treinamento profissional em 

comunicação intercultural tem, em geral, permanecido desvinculado dos programas de 

capacitação e desenvolvimento de professores de língua e cultura estrangeiras 

(GUILHERME, 2002).  

Fantini (2001) postula que o contato com outras línguas e culturas é uma excelente 

oportunidade para fomentarmos a nossa ‘competência intercultural’, seja em interações reais 

na vida cotidiana ou no ambiente formal de uma sala de aula de SL ou LE. Embora seja um 

conceito bastante em voga atualmente por conta da ‘terceira globalização’ que vem, segundo 

Friedman (2005), provocando o achatamento do planeta, a competência intercultural no 

contexto de ensino de LE sempre ocupou posição marginal em relação àquelas que, 

mostravam-se mais ‘palatáveis’, como, por exemplo, a competência lingüística.  

Não que a competência lingüística ou as outras competências definidas por Canale e 

Swain (1980), no construto da ‘Competência Comunicativa’, deixem de exercer papel 

relevante no processo de aprendizado de uma LE. Porém, como asisnalam Byram, Gribkova e 

Starkey (2002), o ensino de língua a partir de uma dimensão cultural, além de continuar a 
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ajudar os alunos a adquirirem a competência lingüística necessária para se comunicar tanto 

oralmente quanto por escrito e a formular o que desejam dizer/escrever de maneira correta e 

apropriada, também desenvolve a competência intercultural, ou seja, “a habilidade de garantir 

uma compreensão compartilhada por pessoas de identidades sociais distintas e a de interagir 

com pessoas concebidas como seres humanos complexos dotados de múltiplas identidades e 

individualidade própria” (p.5). Em outras palavras, é preciso que a área de ensino de línguas 

reconheça que os aprendizes de uma LE não necessitam apenas de conhecimento e habilidade 

na gramática de uma língua, mas também a habilidade para usar a língua de maneiras social e 

culturalmente apropriadas (BYRAM; GRIBKOVA; STARKEY, 2002). É o que re-afirma 

Berwig (2004):  
A aprendizagem de um idioma implica muito mais do que a 
simples aprendizagem de destrezas ou de um sistema de 
normas ou de uma gramática; implica uma alteração da auto-
imagem, na adoção de novas condutas sociais e culturais e de 
novas formas de ser, o que produz um impacto importante na 
natureza social do aluno (BERWIG, 2004, p.45). 

 

Tal qual cultura, ‘competência intercultural’, na contemporaneidade, tornou-se um 

conceito bastante popular e eclético na sua natureza. Segundo Risager (2000), por estar 

diretamente influenciado pelo contexto e demarcado por discursos mais recentes sobre 

competência, cultura, comunicação, linguagem, entre outros, chegar a uma definição precisa 

do que seria competência intercultural é uma tarefa quase impossível. Assim, diante de tal 

dificuldade, para melhor compreendermos o termo, talvez seja mais adequado começarmos 

antes pelo conceito de ‘interculturalidade’. 

De acordo com Silva (2003), o conceito de interculturalidade evoluiu do termo 

‘educação bilíngüe’ que foi inicialmente utilizado “para designar as ações institucionais que 

levavam em consideração a diferença cultural dos aprendizes” (p.41). Por volta de 1980, 

complementa o autor, interculturalidade veio adquirir proporções de caráter propositivo e 

político-pedagógico, ocupando, então, posição central nas propostas da educação bilíngüe. 

Para ele, a noção de interculturalidade, 
...além de expressar a coesão étnica de um grupo social, 
proporcionando condições para o fortalecimento da identidade 
cultural, vai também estimular a aquisição do conhecimento 
cultural de outros povos. [...] a interculturalidade considera o 
contexto sociocultural dos alunos (SILVA, 2003, p.41-42). 

 

Hexelschneider (1988 apud JANZEN, 1998, p.12), por sua vez, apresenta uma 

definição bastante elucidadora  do conceito:    
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Interculturalidade é sempre conhecimento e reconhecimento do 
outro para aprofundar o auto-conhecimento, sentir e repensar 
para entender melhor, ou até encontrar, a sua própria 
identidade. A interculturalidade não pode, de forma alguma 
estabelecer uma comunicação de mão única do país de língua 
materna para o país da cultura alheia/estranha – ele é muito 
mais um processo de mão dupla.  

 

Kramsch (1998) adiciona que o termo ‘intercultural’ diz respeito ao encontro de duas 

culturas ou duas línguas, perpassando os limites políticos dos estados-nações. Para a autora, 

‘intercultural’ se refere também à “comunicação entre pessoas de diferentes culturas étnicas, 

sociais e de gênero dentro dos limites de uma mesma língua nacional” (p.81).  

Diante da noção de interculturalidade, ao imaginarmos o mundo como se encontra 

atualmente, onde o acesso a culturas outrora tão distantes e isoladas torna-se algo cada vez 

mais comum, suscitando um processo de interação jamais visto, fica claro que para fazermos 

parte desse processo, precisamos nos tornar seres interculturalmente competentes. No caso do 

professor de línguas, em especial de língua inglesa, o idioma que está servindo de ponte para 

provocar toda essa ‘revolução’ multi/pluricultural nos tempos modernos, uma de suas tarefas 

mais importantes passa a ser despertar nos seus alunos a necessidade de, ao lado de outras, 

adquirir tal competência, dando-lhes, assim, condições de a desenvolverem no seu dia-a-dia. 

Entretanto, saindo do mundo ideal para o real, há de se ponderar que como é difícil entender o 

que se desconhece, não se promove o que não é. Isto é, ao professor é sempre prescrita a 

tarefa de formar alunos interculturais, mas quem forma o professor? Quem atesta a sua 

competência intercultural? Portanto, antes de chegarmos no aluno, há o compromisso de 

termos (ou formarmos) docentes inteculturalmente competentes.  

Para Risager (2000, p.14), “uma pessoa interculturalmente competente é simplesmente 

alguém capaz de viver como um cidadão do mundo nesse mundo multicultural, globalizado”. 

Segundo Byram (2000, p.9), resumidamente, competência intercultural envolve cinco 

elementos: 

Atitudes: curiosidade e abertura, prontidão para rever descrenças sobre outras 

culturas e crenças sobre a sua própria;  

Conhecimento: sobre grupos sociais e seus produtos e práticas, tanto do país de 

origem quanto do interlocutor, e sobre os processos gerais de interação individual e social; 

Habilidades de interpretação e de estabelecer relações: habilidade para interpretar 

um documento ou evento de outra cultura, explicá-lo e relacioná-lo a documentos da própria;  



 117 

Habilidades de descoberta e interação: habilidade para adquirir novos 

conhecimentos sobre uma cultura e práticas culturais, e para usar conhecimento, atitudes e 

outras habilidades ante as restrições impetradas pela interação e comunicação em tempo real;   

Consciência cultural crítica/educação política: uma habilidade para avaliar 

criticamente com base em critérios específicos perspectivas, práticas e produtos tanto da 

cultura de origem quanto de outras culturas e países.  

 

Ou seja, complementa Byram (2000), um sujeito com algum grau de competência 

intercultural é alguém capaz de enxergar as relações entre diferentes culturas – tanto internas 

quanto externas a uma sociedade – e de mediar, isto é, interpretar cada uma dessas relações a 

partir do Outro, tanto para si quanto para uma outra pessoa. É também alguém dotado de uma 

compreensão crítica e analítica de (ou parte) sua cultura, assim como de outras culturas. 

Alguém que tem consciência de sua própria perspectiva, e que, longe de achar que o seu 

entendimento e sua perspectiva são fenômenos naturais, sabe que seu pensamento é 

culturalmente determinado.   

Para Hufeisen e Neuner (2006, p.57), “competência intercultural pode ser vista como a 

compreensão de outros grupos de culturas e o desenvolvimento de uma conscientização sobre 

a nossa própria cultura no sentido de ampliar o nosso entendimento internacional e 

multicultural”. Como apontam Samovar e Porter (1991), para que uma comunicação cultural 

se realize, é preciso que toda vez que uma mensagem for emitida por um membro de uma 

cultura para ser consumida por um membro de outra cultura, a mesma seja compreendida por 

ambos. Assim, comunicação é um processo contínuo de expressão, interpretação e negociação 

(SAVIGNON, 1983).    

Já Fantini (2001), admitindo pouco consenso sobre a definição do termo e para quem o 

termo completo é competência ‘comunicativa’ intercultural, alega que este é um fenômeno 

complexo com muitos componentes que incluem: 

Uma variedade de traços e características como flexibilidade, humor, paciência, 

abertura, interesse, curiosidade, empatia, tolerância à ambigüidade, eliminação de julgamento, 

entre outras;  

Três áreas de domínio, ou seja, habilidades para (1) estabelecer e manter relações, 

(2) comunicar-se com um mínimo de perda ou distorção e (3) colaborar no sentido de alcançar 

algo de recíproco interesse e mútua necessidade;  

Quatro dimensões, isto é, (1) conhecimento, (2) atitudes (positivas), (3) habilidades e 

(4) tomada de consciência;  
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Proficiência em uma segunda língua, uma vez que o contato com uma outra língua 

pressupõe desafiarmos a forma como percebemos, conceitualizamos e nos expressamos, 

criando-se, assim, a possibilidade de desenvolvimento de estratégias alternativas de 

comunicação a partir da perspectiva do aprendiz, além de nos levar a transcender e 

transformar a nossa compreensão de mundo;  

Vários níveis de um processo longitudinal e contínuo, começando pelo viajante 

educacional (Nível I), seguindo em gradação crescente para o residente temporário (Nível II), 

profissionais expatriados (Nível III) e, finalmente, o especialista inter/multicultural (Nível 

IV), aqueles que treinam, educam, dão consultoria e aconselhamento a alunos internacionais, 

diretores acadêmicos, entre outros.     

Notadamente, a definição do conceito de competência (comunicativa) intercultural 

perpassa pela definição de ‘competência comunicativa’ delineada por Dell Hymes (1972) a 

partir de uma série de estudos etnográficos sobre a relação da cultura e sociedade com a 

linguagem. Resumidamente, a teorização do antropólogo e lingüista americano, tenta dar 

conta de pontos importantes que a lingüística estrutural e a chomskyana colocaram em um 

plano secundário, concentrando-se não na forma, mas no significado. Opondo-se à visão do 

‘falante-ouvinte ideal’ de Chomsky, abstração inexistente, Hymes foca-se no “falante-ouvinte 

real”, operando na dimensão que Chomsky deixa de fora, a interação social. Ou seja, o 

interesse de Hymes se volta para a língua manifestando-se cotidianamente, no mundo real 

(SAVIGNON, 1983).  

Segundo Savignon (1983), na sua proposta, Hymes demonstra uma preocupação com 

a integração de uma teoria lingüística com uma teoria mais geral de comunicação e cultura, 

uma vez que membros de uma comunidade se comportarão e interpretarão o comportamento 

dos outros de acordo com o conhecimento dos sistemas comunicativos que eles têm à sua 

disposição. Em outras palavras, esse conhecimento inclui, porém não se limita às 

possibilidades formais do código lingüístico, já que, o fator gramatical é apenas um entre 

muitos que afetam a competência comunicativa. Assim, dentro dessa perspectiva, poderíamos 

definir competência comunicativa como “o conhecimento que nos permite utilizar a 

linguagem como instrumento de comunicação em um contexto social determinado” 

(BERWIG, 2004, p.33).  

Com a difusão da teorização de Hymes e de outros pesquisadores, o enfoque sócio-

antropológico aportou rapidamente na ciência da linguagem, gerando reflexos pedagógicos 

importantes para o ensino de línguas, inclusive servindo de base teórica para a criação e 

formatação de vários métodos e abordagens de ensino de LE, dentre os quais, o método 
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comunicativo. Com o passar do tempo, vários modelos de competência comunicativa 

começaram a emergir, destacando-se o de Canale e Swain, apresentado na década de 1980. 

Aprimorado pouco depois, o modelo dessas autoras propõe a existência de quatro 

competências que se complementam e devem ser desenvolvidas no sentido de se alcançar a 

competência comunicativa: as competências gramatical ou lingüística, sociolingüística, 

discursiva e estratégica. Apesar de várias críticas, questionamentos e discussões, como por 

exemplo, o enfoque na noção de competência comunicativa baseada no falante nativo, 

considerado por Alptekin (2002), no caso do inglês como língua internacional, algo utópico, 

irreal e limitado, a noção de competência comunicativa e os modelos dela advindos, 

continuam exercendo papel central na pedagogia de línguas estrangeiras.  

Aliando a teorização da competência comunicativa ao elemento intercultural, cada vez 

mais em voga por conta do movimento intenso de interação de culturas globais, emerge, 

então, como vimos, o conceito de comunicação comunicativa intercultural. E como não 

poderia deixar de ser, vários modelos pedagógicos sustentados na visão de língua como 

cultura são formulados, dentre os quais, o de Byram (1997) que apresenta três características 

principais: (1) a existência do falante intercultural, ou seja, aqueles interlocutores envolvidos 

em uma situação de interação e comunicação intercultural, rejeitando a noção do falante 

nativo como modelo ideal para os aprendizes de uma LE; (2) a importância de se traçarem 

objetivos educacionais já que é um modelo para aquisição da competência comunicativa 

intercultural em contextos educacionais; e (3) a inclusão de especificações dos ambientes de 

aprendizagem e dos papéis de professores e alunos, por conta da sua dimensão educacional.     

Assim, analisando mais especificamente o modelo de Byram (1997), Mendes (2004, 

p.126) complementa: 
Além da competência intercultural, a qual diz respeito à 
habilidade dos falantes em interagirem e se comunicarem, em 
sua própria língua, com pessoas de outras línguas e culturas, 
Byram (1997) inclui e refina outros três tipos de competências 
no seu modelo: competência lingüística, competência 
sociolingüística e competência discursiva. Cada uma dessas 
competências relaciona-se com o desenvolvimento de 
habilidades específicas: a primeira, para aplicar o 
conhecimento de regras de uma dada versão padrão (ênfase 
nossa) de uma língua, com o objetivo de produzir e interpretar 
a linguagem falada e escrita; a segunda, a habilidade do 
indivíduo de atribuir à linguagem produzida por um 
interlocutor, falante nativo ou não da língua, significados que 
são referendados por ele, ou significados que são negociados e 
tornados explícitos com o interlocutor, e a última, para usar, 
descobrir e negociar estratégias para a produção, interpretação 
e negociação de textos que seguem as convenções da cultura do 
interlocutor ou de textos interculturais para diferentes fins, em 
situações contextuais específicas.  
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O acesso a tais questões, incluindo teorizações e modelos delas advindos são, na nossa 

visão, de grande importância para a formação do professor de línguas em geral, em especial 

de línguas estrangeiras. Mais especificamente ainda, o professor de inglês como língua 

internacional. Como mencionamos anteriormente, teorias, modelos, técnicas e procedimentos 

são exportados e, em muitos casos, implantados em contextos completamente díspares, sem as 

devidas racionalização, adaptação e, mais importante, a nativização desses e tantos outros 

elementos que fazem parte da pedagogia de ensino e aprendizagem de línguas.  

Não é novidade que o professor está no centro desse processo e comumente encontra-

se na posição de receptor de informação. Ou seja, os programas de treinamento e capacitação 

docente, quando ocorrem, colocam maior ênfase no desenvolvimento da competência 

intercultural do aluno, assumindo, basicamente que, ao receber um conjunto de modelos, 

regras e normas, técnicas e atividades para ensinar e avaliar o seu aprendiz a partir de uma 

perspectiva intercultural, o professor internaliza e adquire tal competência. Ou que, por falar e 

ensinar uma língua estrangeira, essa competência já está plenamente desenvolvida.        

Sabemos que esse é um cenário do mundo ideal, principalmente quando estamos 

tratando do ensino de uma língua que ignora limites geográficos e se distancia de referências 

culturais nativas. Referindo-se ao desenvolvimento da competência intercultural do professor, 

isto é, como o docente pode se preparar para formar o chamado ‘falante intercultural’, 

apontado por Byram (1997), Risager (2000) elenca e explicita três dimensões que devem ser 

consideradas: (1) a ‘dimensão afetiva’, que tem a ver com a crença básica que um indivíduo 

tem no mundo e nas outras pessoas, em relação à sua auto-imagem e auto-respeito, um dos 

pré-requisitos mais importantes para despertar curiosidade, abertura e desejo no sentido de 

rejeitar falsas acepções, característica marcante nas interações interculturais; (2) a ‘dimensão 

comportamental’, que consiste da experiência do indivíduo em usar a língua estrangeira em 

várias situações e vários domínios, por exemplo, na escola, universidade, durante a formação, 

treinamento, no trabalho, em casa, entre outros, não importando se no país de origem ou em 

um país onde a língua é falada. Além disso, essa dimensão consiste de um número de outras 

formas de comportamento, alguma das quais ocorrem em paralelo à prática da língua 

(linguagem corporal e a maneira que uma pessoa usa o espaço para se comunicar) e outras 

que são relativamente independentes como a forma de se vestir e inúmeros sinais corporais, 

demonstrando que comportamento não é algo que as pessoas simplesmente imitam e 

aprendem; e (3) a ‘dimensão cognitiva’, que diz respeito ao conhecimento sobre o mundo e 

como se colocar no mundo, com um certo enfoque nos países onde a língua ensinada é falada 

como língua nativa, enfatizando-se que conhecimento é sempre uma questão de perspectiva, 
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relacionada com a posição que cada indivíduo ocupa no mundo, ou seja, a própria trajetória de 

vida, de onde se vem geográfica, social e historicamente, nosso gênero, etc. Sabe-se que 

certas áreas do nosso conhecimento são por natureza bastante objetivas (fatos sobre coisas, 

lugares, situações), mas também estão diretamente ligadas às nossas experiências pessoais, 

variando de pessoa para pessoa, sendo, desta forma, muito importante verificar se e até que 

ponto os professores de LE estão conscientes da perspectiva a partir da qual enxergamos o 

mundo. 

Certamente que um professor dotado dessa competência (e das outras) contribuirá 

decisivamente para o desenvolvimento das mesmas no seu aprendiz. Contudo, é preciso 

adicionar que, como postula Byram (1997), o desenvolvimento da competência intercultural 

deve levar à chamada consciência crítica político-cultural em cada um de nós como cidadãos 

planetários, posição também defendida por Guilherme (2002, 2007) ao conceber o ensino e 

aprendizado do inglês como LI (ou educação de inglês como língua global) como meio para 

se alcançar a cidadania cosmopolita. 

Em resumo, o ensino de LE está significativamente relacionado aos insights ou às 

percepções dos aprendizes e à tolerância ou às atitudes no tocante a culturas e povos 

estrangeiros (BYRAM; ESARTE-SARRIES; TAYLOR, 1991). Já vimos que, no caso de uma 

língua internacional, a premissa de obrigatoriamente estudarem-se os aspectos das culturas 

nativas não mais se sustenta. Temos consciência também que o estudo de uma cultura 

estrangeira serve o propósito de nos tornamos mais conscientes e mais críticos em relação à 

nossa própria cultura.  

Dentre as reformulações que podem se fazer necessárias quanto ao ensino de uma LE 

(ILI, principalmente) a partir de uma perspectiva intercultural, podemos, com a contribuição 

de Byram (1997), Widdowson (1998), Hyde (1998), Alptekin (2002) Nault (2006) e 

Rajagopalan (2006), elencar as seguintes: 

O modelo do ‘falante nativo’ monolíngüe é substituído pelo modelo do ‘falante 

intercultural’; ou seja, falantes bilíngües competentes dotados de insights e conhecimentos 

interculturais devem servir de modelos pedagógicos;  

Imitação é substituída por comparação, estabelecendo-se a relação entre as nossas 

crenças, nossos significados e comportamentos e aqueles do outro, seja ele quem for;  

A competência intercultural comunicativa deve ser desenvolvida entre os aprendizes 

para que, ao adquirirem o comportamento lingüístico e cultural e também uma consciência da 

diferença, sejam capazes de desenvolver estratégias para lidar com essa diferença e se 

comunicar de forma efetiva e eficiente com outras pessoas; 
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A pedagogia deve envolver os aprendizes em situações de questionamento e 

descoberta, afastando-se da condição da aceitação passiva de fatos, crenças, práticas, 

conceitos ou comportamentos de outras culturas;   

No caso específico do ILI, a pedagogia deve se orientar por princípios de adequação 

global (global appropriacy) e apropriação local (local appropriation); isto é, devemos 

preparar o nosso aprendiz para serem falantes da língua tanto em nível local quanto global, e 

para se sentirem bem ao navegarem tanto por culturas nacionais quanto internacionais;  

Os materiais instrucionais (livros didáticos, segmentos de áudio e vídeo, materiais 

complementares, realia, etc.), na sua totalidade, devem ser culturalmente sensíveis, 

englobando contextos locais e internacionais familiares e, acima de tudo, acessíveis e 

relevantes para a vida dos aprendizes;  

Os materiais instrucionais e as atividades em sala de aula devem trazer amostras de 

discursos tanto em interações de nativos com não-nativos, assim como outras entre não-

nativos apenas. Exemplos de interações entre nativos apenas, em especial de inglês, deveriam 

ser limitadas a poucas inserções, uma vez que, para a imensa maioria dos aprendizes de ILI, 

essas amostras são, no mínimo, irrelevantes, e a possibilidade de os mesmos a elas terem 

acesso na vida real é praticamente nula;  

Professores e alunos podem conceber e produzir seus próprios materiais culturais; 

A pedagogia deve fomentar o desenvolvimento da consciência cultural crítica;  

O ensino de línguas deve ser visto (e conduzido) como uma atividade eminentemente 

política.   

 

Assim, como explicita Alptekin (2002, p.63), no tocante ao ILI, já é passada a hora de 

considerarmos as implicações de tal condição, advogando-se práticas pedagógicas apropriadas 

e materiais instrucionais que venham contribuir para que os aprendizes tornem-se indivíduos 

bilíngües e interculturais bem sucedidos, capazes de funcionar com competência tanto em 

ambientes locais quanto internacionais. Não se faz necessário dizer, que todas essas questões, 

irremediavelmente, passam pelo papel que o professor ocupa (ou é colocado) nesse processo. 

Encerrado esse Capítulo sobre o universo do ensino de inglês como língua 

internacional, o lugar da cultura e da competência intercultural nesse contexto, prosseguimos 

com o Capítulo 4 que abordará a pedagogia crítica e o ensino de ILI, completando, assim, o 

aporte teórico que dá sustentação ao nosso trabalho.  
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4 – A PEDAGOGIA CRÍTICA E O ENSINO DE ILI  
 
O compromisso, próprio da existência humana, só existe no 
engajamento com a realidade, de cujas “águas” os homens 
verdadeiramente comprometidos ficam “molhados”, 
ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro. Ao 
experienciá-lo, num ato que necessariamente é corajoso, 
decidido e consciente, os homens já não se dizem neutros. A 
neutralidade frente ao mundo, frente ao histórico, frente aos 
valores, reflete apenas o medo que se tem de revelar o 
compromisso. Este medo quase sempre resulta de um 
“compromisso” contra os homens, contra sua humanização, por 
parte dos que se dizem neutros. Estão “comprometidos” 
consigo mesmos, com seus interesses ou com os interesses dos 
grupos aos quais pertencem. E como este não é um 
compromisso verdadeiro, assumem a neutralidade impossível 
(FREIRE, 1979, p.19).  

 

4.1 LINGUAGEM: UM FENÔMENO SÓCIO-POLÍTICO   

 

Segundo Heidermann (2006), cada língua mapeia o mundo de forma diferente e nós, 

professores de línguas, temos a nobre tarefa de acrescentar mapeamentos e perspectivas. 

Somos educados e treinados para assumirmos o leme de um barco que pode, a partir de nossas 

escolhas, crenças, orientações, além dos nossos valores, seguir por rotas diferentes, até mesmo 

antagônicas, deparando-se com desafios e obstáculos inerentes a cada uma delas. Podemos 

optar por ensinar língua colocando ênfase em fenômenos lingüísticos, sem qualquer inserção 

em contextos significativos (PAIVA, 2007, p.303), em análise contrastiva, só para citar alguns 

exemplos, ou podemos nos posicionar a favor de abordagens mais críticas que, na sua 

essência, concebem o ensino de língua, seja materna ou estrangeira, como uma empreitada 

eminentemente política.  

Pennycook (1990) aponta que uma importante lacuna que existe na área de educação 

de segunda língua é justamente o divórcio desta com temas mais abrangentes da teoria da 

educação. Na visão de Lange (1990), tal prática, de uma certa maneira, reflete a formação 

altamente teórica do professor de línguas, comumente ligada à lingüística e ancorada numa 

desvinculação consciente com a educação em geral. Entretanto, ainda segundo Pennycook, a 

natureza da educação de segunda língua exige que entendamos nossa prática educacional em 

termos sociais, culturais e políticos mais amplos e “é na pedagogia crítica que poderíamos 

tirar melhor proveito na tarefa de expandir a nossa concepção sobre o que estamos fazendo 

como professores de língua” (PENNYCOOK, 1990, p.303).  

Na realidade, a linha de raciocínio assumida por estes e outros autores, encontra 

suporte na discussão sobre a relação da linguagem com questões sociais e políticas. Ou seja, 
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aqui se encara a linguagem não como um fenômeno natural, onde se faz ciência lingüística 

calcada apenas na estrutura da língua, sem referência a qualquer conexão com os aspectos 

através dos quais essa língua se manifesta, mas como um fenômeno sócio-político, embora a 

aparente incompatibilidade entre as duas vertentes, ciência e política, venha, ao longo do 

tempo, sendo colocada como bastante discutível: 
[...] percebe-se uma perfeita compatibilidade entre a ciência e 
um posicionamento político-ideológico. Melhor ainda, 
percebe-se que mesmo por trás das teorias que possam ostentar 
uma aparência de mais alto nível de isenção e neutralidade 
podem estar presentes propostas de cunho político-ideólogico 
(RAJAGOPALAN, 2004, p.18). 

 

Embora a argumentação de Rajagopalan nos pareça perfeitamente plausível, mesmo 

considerando as naturais resistências e as visões contrárias, no que diz respeito ao ensino de 

língua estrangeira em geral, a prática tem mostrado um certo distanciamento dessa vertente 

mais política da educação lingüística, deixando emergir, nos mais diversos contextos, uma 

face fortemente voltada para o tecnicismo, o ferramental, isto é, para a excessiva 

metodologização do processo. Imprime-se aqui, de alguma forma, a marca de uma suposta 

neutralidade, onde se ensina e se aprende LE, relevando-se posturas e valores pedagógicos 

comprometidos com a formação e a educação do aprendiz a partir de uma visão política e de 

cidadania.  

Na tentativa de explicar tal situação, Pennycook (1990) afirma que para entendermos 

por que o ensino de línguas tem se mantido estranhamente isolado da teoria educacional e das 

questões sócio-políticas é preciso que primeiramente levemos em consideração a natureza 

específica da aula de língua. Diz o autor: 
[...] língua é ao mesmo tempo meio e conteúdo da aula, uma 
relação que talvez tenha levado a teoria de ensino de língua a 
olhar apenas para si e a preocupar-se exageradamente com as 
engrenagens intrínsecas da linguagem e do seu aprendizado às 
custas de outras questões (PENNYCOOK, 1990, p.304).        

 

Mesmo estando diante de um cenário desafiador, faz-se importante apontar que o viés 

tecnicista do ensino de LE não vem consolidando sua trajetória de sucesso de forma unânime 

e desprovido de críticas. Como argumentam Cox e Assis-Peterson (1999, 2001, 2007), no 

tocante à língua inglesa, por exemplo, em diversos trabalhos, vários estudiosos

(AUERBACH, 1991; CANAGARAJAH, 1993, 1999b; GUILHERME, 2006, 2007; LEFFA, 

2001; KRAMSCH; SULLIVAN, 1996; KUMARAVADIVELU, 2006a, b; MODIANO, 

2001a, b; MOITA LOPES, 2003; PENNYCOOK, 1990, 1994, 1999a, 2001a; PHILLIPSON, 

1992; PHIPPS; GUILHERME, 2004; RAJAGOPALAN, 1999, 2001, 2003a, 2005, 2006,  
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dentre outros)12

Nesse ambiente de questionamento, reflexão e tomada de consciência em que se 

pontua o caráter sócio-político da linguagem, cristaliza-se a idéia de que uma pedagogia 

crítica aplicada ao ensino de línguas e culturas estrangeiras pode produzir grandes dividendos 

tanto para alunos quanto para professores. Na defesa dessa tese, Guilherme (2003) postula que 

a nova ordem política e econômica mundial, assim como as perspectivas filosóficas 

contemporâneas demandam uma outra abordagem para o ensino e aprendizagem de línguas e 

culturas estrangeiras. Para a autora, o processo deve centrar-se no desenvolvimento de uma 

consciência cultural crítica, na aquisição de capacidades de comunicação intercultural e deve 

ter como objetivo final a formação de cidadãos democráticos (GUILHERME, 2003).  

 questionam a ausência de uma visão crítica acerca do papel desse idioma, 

principalmente a alegada neutralidade do inglês como língua internacional (ILI). 

Muitas dessas vozes, inclusive oriundas de países do leste e sudeste da Ásia como 

Japão, Coréia do Sul, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnam (KAWAI, 2007; KUBOTA, 1998, 

1999; SHIN, 2004; SHIN, 2006; TOH, 2003; dentre outros), onde, segundo Shin (2004, 

p.156), “talvez devido à herança confuciana, criou-se uma imagem cultural de salas de aula 

rígidas e hierárquicas com professores autoritários e alunos relutantes em desafiar tal 

autoridade”, na sua essência, propõem representações e possibilidades alternativas nas aulas 

de língua inglesa. Em outras palavras, calcam-se em um contra-discurso que almeja 

privilegiar a formação de um aprendiz que “diga ‘não’ às narrativas hegemônicas, que 

estabeleça com elas uma relação crítica, paródica, irônica, que se rebele contra elas em busca 

de identidade, autonomia, emancipação” (COX, 1993, p.58).  

Guilherme (2003) alerta também para a importância da inclusão de outros campos e 

saberes nos currículos tradicionais de formação do professor de línguas e culturas 

estrangeiras, ainda largamente centrados em conteúdos lingüísticos. Desta forma, além de 

referendar o caráter transdisciplinar que se espera de cursos e programas mais adequados à 

realidade atual, essa orientação busca estabelecer a tão reclamada relação entre o ensino de 

LE e a educação em geral. Complementa a autora:   
Dado que o estudo de uma cultura estrangeira já não se pode 
restringir às análises histórica e/ou literária, a formação de 
professores de línguas/culturas estrangeiras deveria incluir 
novas pedagogias e áreas interdisciplinares tais como a 
Pedagogia Crítica, os Estudos Culturais e a Comunicação 
Intercultural (GUILHERME, 2003, p.215).  
 

                                                           
12Outros trabalhos foram adicionados aos originalmente mencionados pelas autoras brasileiras. 
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Sendo assim, levando em consideração tais premissas que primordialmente tomam a 

linguagem como um fenômeno sócio-político e reconhecem que educação não pode ser 

encarada como um processo neutro e apolítico e, acreditando na inserção do ensino de línguas 

estrangeiras no escopo de uma educação política mais ampla, procuraremos nesse Capítulo 

estabelecer o diálogo entre pedagogia crítica e ensino de línguas estrangeiras, tomando como 

pano de fundo a condição do inglês como língua internacional. Antes, porém, traçaremos uma 

breve retrospectiva conceitual em que se fundamentam e de onde se derivam os aportes 

teóricos da pedagogia crítica para, finalmente, relacioná-la especificamente com o ensino de 

inglês como língua internacional.  

 

4.2 A TEORIA CRÍTICA 

 

Para Giroux e McLaren (1989), ‘pedagogia’ diz respeito à tentativa deliberada de se 

influenciar como e quais conhecimentos e identidades são produzidos em e entre contextos 

sociais específicos. ‘Pedagogia’ pode ser entendida ainda como uma prática através da qual as 

pessoas são levadas a adquirir um “caráter moral”. Para esses mesmos autores,  
como uma atividade tanto política quanto prática, [a 
pedagogia] tenta influenciar a ocorrência e as qualidades das 
experiências. Quando alguém pratica pedagogia, tem a 
intenção de criar experiências que organizam e desorganizam 
uma variedade de entendimentos sobre o nosso mundo natural 
e social de maneiras bem particulares. Pedagogia é um conceito 
que chama a atenção para o processo através do qual se produz 
conhecimento (GIROUX; MCLAREN, 1989, p.239).     

 

Nesse contexto, a pedagogia crítica pode ser descrita como uma educação fundada em 

um desejo por mudança social (PENNYCOOK, 1994). O sentido “crítico” atrelado ao 

conceito original (pedagogia) advém de um pensamento filosófico, além de um trabalho, 

político e cultural, que veio a ser conhecido como “Teoria Crítica”. Seu objetivo principal, em 

linhas gerais, é fomentar a necessidade de uma análise crítica das condições sociais, culturais, 

econômicas e políticas em que as pessoas se encontram desigualmente posicionadas.  

De acordo com a Stanford Encyclopedia of Philosophy (2005), na filosofia e na 

história das ciências sociais, a Teoria Crítica ostenta dois significados, um mais específico e 

outro mais amplo. No sentido mais específico, a Teoria Crítica diz respeito às diversas 

gerações de filósofos e teóricos sociais alemães vinculados à tradição marxista da Europa 

ocidental, conhecida como a Escola de Frankfurt. Segundo esses teóricos, uma teoria crítica 

distingue-se de uma teoria tradicional por um propósito prático: uma teoria é ‘crítica’ à 
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medida que almeja a emancipação humana, ou seja, quando busca a libertação do homem das 

circunstâncias que o aprisionam. Fazem parte desse grupo de estudiosos vinculados a áreas 

como filosofia, economia, ciência política, direito, crítica da cultura, psicologia e psicanálise 

nomes como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, 

Erich Fromm, Otto Kirchkeimer, Friedrick Pollock, Arkadij Gurland, Henryk Grossmann, 

Leo Löwenthal, entre outros.   

No sentido mais amplo, podemos nos referir a diversas ‘teorias críticas’, 

desenvolvidas em todo o mundo em sintonia com os inúmeros movimentos sociais que 

identificam e combatem as muitas dimensões da dominação humana nas sociedades 

modernas. Essas teorias buscam essencialmente explicar e transformar as circunstâncias que 

oprimem o ser humano, ancorando-se em modelos que trazem consigo “um determinado 

diagnóstico do tempo presente e um conjunto de prognósticos de possíveis desenvolvimentos 

baseados em tendências discerníveis em cada momento histórico” (NOBRE, 2004, p.23). 

Contudo, ainda segundo a Stanford Encyclopedia of Philosophy (2005, p.1), em ambas as 

perspectivas, uma ‘teoria crítica’ é aquela que “fornece as bases descritivas e normativas para 

o questionamento social, almejando a diminuição dos processos de dominação e o aumento da 

liberdade em todas as suas formas”.  

Nobre (2004), por sua vez, no livro A Teoria Crítica, discute que há certamente muitos 

sentidos para a idéia de ‘crítica’, inclusive na tradição da Teoria Crítica. Entretanto, 

argumenta o autor: 
O sentido fundamental é o de que não é possível mostrar 
“como as coisas são” senão a partir da perspectiva de “como 
deveriam ser”: “crítica” significa, antes de mais nada, dizer o 
que é em vista do que ainda não é, mas pode ser (NOBRE, 
2004, p.10).  

 

Sendo assim, Nobre (2004) observa mais adiante que ‘dizer o que é em vista do que 

ainda não é, mas pode ser’ não se refere a encampar uma perspectiva utópica, no sentido do 

irrealizável ou inalcançável, mas a enxergar no mundo real as melhores potencialidades de 

compreender o que é, “tendo em vista o melhor que ele traz embutido em si” (p.10). Em 

outras palavras, “o ponto de vista crítico é aquele que vê o que existe da perspectiva do novo 

que ainda não nasceu, mas que se encontra em germe no próprio existente” (NOBRE, 2004, 

p.10).  

A expressão ‘Teoria Crítica’, tal qual é conhecida nos dias de hoje, apareceu pela 

primeira vez como um conceito em um texto de Max Horkheimer intitulado “Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica”. Horkheimer (1895-1973), filósofo, ao lado de Felix Weil (1898-
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1975), economista e cientista social, e Friedrich Pollock (1894-1970), também economista, foi 

um dos fundadores do Institut für Sozialforschung (Instituto para a Pesquisa Social), em 1923, 

sediado na cidade alemã de Frankfurt am Main. Horkheimer presidiu o instituto de 1930 a 

1950. Sob sua direção foi criada a revista Zeitschrift für Sozialforschung (Revista para a 

Pesquisa Social), editada de 1932 a 1942. Foi nesse periódico que o texto de Horkheimer saiu 

publicado.    

Ao longo de sua trajetória, a Teoria Crítica assumiu aspectos bastante diferentes e 

fases históricas distintas que avançaram por muitas gerações, desde a fundação do Instituto 

para a Pesquisa Social até os tempos atuais. De acordo com a Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, sua distinção como uma abordagem filosófica que engloba temas cruciais como 

ética, filosofia política e filosofia histórica é mais aparente quando analisada à luz da história 

da filosofia das ciências sociais.  

Em tal contexto, os teóricos críticos, dos fundadores até Marcuse e Habermas, têm 

procurado distinguir seus objetivos, métodos, teorias e explicações das formas comuns de 

compreensão dos fenômenos, tanto nas ciências naturais quanto nas sociais. Para eles, o 

questionamento social deve unir ao invés de separar os pólos da filosofia e das ciências 

sociais: explicação e compreensão, estrutura e poder, regularidade e normatização. Desta 

forma, tal abordagem permite que a tarefa desses teóricos críticos, sob uma perspectiva moral 

(não instrumental), seja muito mais ‘prática’. Em outras palavras, os teóricos críticos não 

buscam meramente fornecer os meios para se alcançar um objetivo específico, mas, como dito 

anteriormente, eles almejam a ‘emancipação humana’ em situações de dominação ou opressão 

(STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, 2005, p.1). 

É sabido que a Teoria Crítica, nos seus primórdios, tinha como referência máxima a 

obra de Karl Marx e embora a experiência inovadora viesse a ser conhecida como 

“materialismo interdisciplinar”, a partir do qual pesquisadores oriundos das mais diversas 

áreas trabalhavam em conjunto, nem sempre o horizonte comum significou a partilha dos 

mesmos diagnósticos e das mesmas opiniões. Como lembra Nobre (2004), o desenvolvimento 

da Teoria Crítica mostra que havia divergências acirradas entre os colaboradores do Instituto 

para a Pesquisa Social, “não só porque a própria obra de Marx se presta a interpretações 

divergentes, mas também pelo fato de que as maneiras de se utilizar das teorias marxistas para 

compreender o tempo presente são diversas” (p.16).  

Dependendo da(s) obra(s) que consultemos, poderemos nos deparar com várias 

classificações e várias acepções relacionadas à Teoria Crítica e suas ramificações mais 

importantes. Para delinearmos algumas características e princípios da Teoria Crítica, fonte de 
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referência para a Pedagogia Crítica, optamos por nos basear em Matos (2001) e em Nobre 

(2004), autores que convergem nos seus discursos, afirmando que Teoria Crítica designa pelo 

menos três coisas, como brevemente nos referimos a priori: um campo teórico, um grupo 

específico de intelectuais filiados a esse campo inicialmente reunidos em torno de uma 

instituição, o Instituto para a Pesquisa Social e, finalmente, a Escola de Frankfurt.  

De acordo com Nobre (2004), uma característica fundamental da Teoria Crítica é ser 

permanentemente renovada e exercitada, “não podendo ser fixada em um conjunto de teses 

imutáveis” (p.23). Além da tarefa inicial de compreender a natureza do mercado capitalista a 

partir da obra de Marx, a Teoria Crítica traz como preocupação central “questões de poder e 

justiça, além das formas pelas quais a economia, raça, classe, gênero, ideologias, discursos, 

educação, religião e outras instituições sociais interagem para construir um sistema social” 

(SANTOS, 2002, p.8).  

Uma perspectiva importante em que também está fundada a Teoria Crítica é a 

chamada ‘perspectiva de emancipação’, que busca uma possibilidade concreta da libertação 

do ser humano com a construção de uma sociedade livre e igualitária. Ainda de acordo com 

Nobre (2004, p.31), essa perspectiva “não é um ideal, meramente imaginado pelo teórico, mas 

uma ‘possibilidade real’, inscrita na própria lógica social do capitalismo”. Sendo assim, é 

exatamente na prática transformadora que a Teoria Crítica se confirma. Para Nobre (2004), 

então, a ‘orientação para a emancipação’ é o primeiro princípio fundamental da Teoria 

Crítica.    

É interessante salientar que, segundo Guilherme (2002), por um lado, ‘emancipação’ é 

um conceito que a Teoria Crítica tenta resgatar dos ideais modernistas de liberdade e eqüidade 

humanas, mas, por outro lado, a busca da emancipação rejeita os paradigmas funcionalistas 

concebidos pelos desenvolvimentos positivistas de modernidade. Desta forma, “emancipação 

é parte da relação paradoxal da Teoria Crítica com a modernidade que combina o amor pelos 

ideais democráticos alcançados através da racionalização e o desprezo pela razão 

instrumental” (GUILHERME, 2002, p.23).  

‘Instrumental’, na linguagem de Horkheimer e Adorno, seria nada mais que uma 

racionalidade que pondera, calcula e ajusta os melhores meios e fins dados exteriormente ao 

agente (NOBRE, 2004). Não é à toa, portanto, que a Teoria Crítica “visualiza a racionalidade 

instrumental/tecnológica como uma das características mais opressivas da sociedade 

contemporânea: mais interessada em métodos e eficiência que em propósitos” (SANTOS, 

2002, p.9).  
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O segundo princípio fundamental da Teoria Crítica que Nobre (2004) elenca é o 

‘comportamento crítico’. Para o autor, se a ‘orientação para a emancipação’ está na base da 

Teoria Crítica, conferindo sentido ao trabalho teórico, essa teoria não pode se limitar apenas a 

descrever o mundo social, “mas tem de examiná-lo sob a perspectiva da distância que separa 

o que existe das possibilidades nele embutidas e não realizadas” (p.32). Em outras palavras, 

“a emancipação exige que a teoria seja a expressão de um comportamento crítico 

relativamente ao conhecimento produzido sob condições sociais capitalistas e à própria 

realidade social que esse conhecimento pretende apreender” (p.33). Assim, o comportamento 

crítico torna-se possível porque está ancorado numa orientação para a emancipação da 

sociedade, para a realização da liberdade e da igualdade que o capitalismo ao mesmo tempo 

possibilita e bloqueia (NOBRE, 2004).  

Como resume Santos (2002), a Teoria Crítica, dentre outras características, rejeita o 

determinismo econômico, já que “reconhece as múltiplas formas de poder e os fatores e 

econômicos como sempre atrelados a outras formas de opressão” (p.9). A Teoria Crítica 

auxilia na mobilização do desejo por projetos contra-hegemônicos, “aprecia a psicanálise pós-

estruturalista porque permite discernir os processos inconscientes que criam resistência a 

mudanças e induzem a comportamentos auto-destrutivos” (p.9), entrelaçando o domínio do 

psíquico e do sociopolítico. Além disso, busca compreender as formas variadas e complexas 

como o poder opera para dominar e formatar a consciência e considera as novas formas de 

luta, de resistência, habilitando o ser humano para o empoderamento, para a democracia 

crítica, engajando grupos marginalizados e silenciados “em um repensar de suas funções 

sociopolíticas” (SANTOS, 2002, p.9).  

Nos últimos quarenta anos, a Teoria Crítica tem sido alimentada pelo que poderíamos 

chamar de “pós-discursos”, isto é, pelo pós-modernismo, pós-estruturalismo, feminismo 

crítico, Estudos Culturais, dentre outros, os quais, na visão de Kincheloe e McLaren (2000, 

p.81 apud SANTOS, 2002, p.8), “têm possibilitado novas formas de pesquisas e análise da 

construção dos indivíduos”. É nesse contexto que a Pedagogia Crítica vem se difundindo e se 

consolidando como uma nova sociologia da educação e, no caso do ensino de línguas 

estrangeiras, como uma “teoria crítica da educação lingüística”, vertentes que serão 

apresentadas e analisadas nas seções a seguir.   
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4.3 A PEDAGOGIA CRÍTICA 

 

Como aponta Guilherme (2002), a base da Pedagogia Crítica, doravante PC, não pode 

ser atribuída a uma única teoria. Embora tenha suas raízes fincadas na Teoria Crítica, a PC 

resulta de uma impressionante e eficiente mesclagem de elementos oriundos de diversos 

pontos de vista que refletem as incursões intelectuais dos teóricos da Teoria Crítica. Suas 

bases filosóficas se sustentam em grande parte na Teoria Crítica e no Pós-modernismo e, 

como salienta a própria Guilherme (2002, p.22), “mesmo diante de diferentes e, de alguma 

forma, irreconciliáveis teorias, a PC, no que diz respeito à compreensão da cultura e do 

funcionamento da democracia radical, as toma como complementares”. 

Esclarecendo um pouco mais sobre as bases da PC, Guilherme adiciona que,   
[n]o tocante à educação, a PC fez uso das teorias educacionais 
mais progressistas do século XIX, com o intuito de conceber 
sua própria versão de pedagogia. Além da Nova Sociologia da 
Educação e, originalmente, as pedagogias radicais, a PC 
também se inspirou no progressivismo de Dewey, nos insights 
teóricos sobre educação para a cidadania dos reconstrucionistas 
e, mais especificamente, na teoria de educação de Freire. 
Embora a PC deva a maior parte de suas bases teóricas às 
escolas de pensamento educacionais e filosóficas ocidentais, 
sua principal característica é exatamente a abertura para as 
mais diferentes maneiras de pensamentos culturais 
(GUILHERME, 2002, p.22-23).   

 

Na realidade, a flexibilidade e versatilidade atribuídas à PC decorre de vários fatores, 

dentre eles, a influência do pós-modernismo13

Apesar das diversas ramificações tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, foram 

os trabalhos de Paulo Freire que fizeram da experiência latino-americana uma das mais 

proeminentes e celebradas no mundo inteiro no campo da pedagogia crítica. Nesse pormenor, 

, tendo no seu cerne, o pós-estruturalismo 

francês, o qual, segundo Guilherme (2002, p.23), “responde a uma era de pós-modernidade 

quando todos os tipos de fronteiras institucionalizadas pela chamada modernidade são 

desestruturadas e explica a perspectiva ‘descentralizadora’ da PC”.  

                                                           
13Segundo Lima (2004), em texto para a revista eletrônica Espaço Acadêmico (www.espacoacademico.com.br), No. 35, 
acessada em 26.09.2007, a idéia de ‘pós-modernismo’ surgiu pela primeira vez no mundo hispânico, na década de 1930, uma 
geração antes de seu aparecimento na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Escreve o autor que, embora descrevendo um refluxo 
conservador dentro do próprio modernismo, foi Frederico de Onís quem primeiro usou o termo, em 1934, numa antologia da 
poesia espanhola e hispano-americana. Entretanto, coube ao filósofo francês Jean-François Lyotard, com a publicação de A 
Condição Pós-Moderna (1979), a expansão do uso do conceito. “Em sua origem, ‘pós-modernismo’ significava a perda da 
historicidade e o fim da ‘grande narrativa’ - o que no campo estético significou o fim de uma tradição de mudança e ruptura, 
o apagamento da fronteira entre alta cultura e cultura de massa e a prática da apropriação e da citação de obras do passado” 
(LIMA, 2004, p.1). Guilherme (2002), por sua vez, complementa que o pós-modernismo se desenvolve a partir de conceitos e 
perspectivas propostas inicialmente por pós-estruturalistas franceses. De acordo com a autora, “longe de ser um movimento 
monolítico, o pós-modernismo é representado por várias vozes divergentes que, ao contrário do que se imagina, cultivaram 
uma nova interpretação do nosso mundo pós-industrial e pós-colonial” (GUILHERME, 2002, p.25).  

http://www.espacoacademico.com.br/�
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Guilherme (2002, p.23) argumenta que “o papel vital que o pensamento de Paulo Freire 

exerce na PC, jamais esquecendo o contexto latino-americano onde ele calcou e desenvolveu 

sua teoria e prática educacionais, apesar de ter-se espelhado em algumas teorias filosóficas e 

educacionais americanas e européias, explica e garante o caráter não-eurocêntrico da PC”.  

É por essa razão, portanto, que muitos autores atribuem a Paulo Freire, principalmente 

a partir do seu trabalho pioneiro de ‘letramento crítico’ junto às camadas populares do 

nordeste brasileiro nos anos de 1960, o título de “fundador da PC”. Para teóricos e seguidores 

de Freire como o crítico cultural Henry Giroux, da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos 

EUA, em alguns quadrantes do planeta, o nome do educador brasileiro se tornou sinônimo do 

mais puro conceito e da prática da pedagogia crítica. Em texto postado na página eletrônica 

RAGE & HOPE (www.perfectfit.org/CT/index2.html), dedicada ao trabalho de educadores 

críticos como Michael Apple, Paulo Freire, Peter McLaren e o próprio Giroux, este último 

afirma que   
Paulo foi fundamental em prever uma quantidade de 
intervenções teóricas, incluindo trabalhos em estudos culturais, 
teoria pós-colonial, educação crítica de adultos, letramento e 
estudos da linguagem, e a primazia da política na educação. O 
seu projeto não era apenas prático ou metodológico, mas 
político e social (GIROUX, 2003, p.1).  

 

Pensador seminal, Paulo Freire, segundo Cox e Assis-Peterson (1999, 2001), é a 

própria encarnação do ‘intelectual orgânico’ de que nos fala Gramsci (1971). Para o pensador 

italiano marxista, ao contrário do intelectual tradicional, o intelectual orgânico é aquele 

acadêmico que mantém suas raízes fincadas na sua comunidade, trabalhando firmemente para 

preservar seus laços com as questões locais e as lutas que se remetem ao povo e às suas 

experiências.  

Para Torres (1993), Paulo Freire é, talvez, o mais conhecido educador do chamado 

Terceiro Mundo e cujo trabalho inspirou uma geração inteira de professores progressistas e 

socialistas. Lutando contra a violência das oligarquias rurais remanescentes no nordeste 

brasileiro que, historicamente, se aproveitam da ignorância do povo, Freire enxerga e aposta 

na educação como uma das formas mais importantes de libertação. Como relatam Cox e 

Assis-Peterson (2001), no começo da década de 1960, Freire se envolve com o Movimento de 

Cultura Popular do Recife como coordenador do Projeto de Educação de Adultos. Nessa 

função, confronta-se diretamente com índices endêmicos de analfabetismo na região, à época, 

um bolsão de miséria com 15 milhões de analfabetos entre seus 25 milhões de habitantes, isto 

é, 60% de pessoas que não sabem sequer rabiscar o próprio nome. Alfabetizar tal população 

http://www.perfectfit.org/CT/index2.html�
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passa a ser uma tarefa imperativa e inadiável. Contudo, continuam as autoras, Freire descarta 

“a hipótese de uma alfabetização mecânica para pensar numa alfabetização que tomasse o 

homem como sujeito do processo e não como paciente” (COX; ASSIS-PETERSON, 2001, 

p.12), recitando lições enfadonhas, descontextualizadas e inócuas para aquela realidade como 

‘Ivo viu a uva’ ou ‘A asa é do pássaro’.   

É nesse contexto que Freire introduz o conceito de ‘educação bancária’, condenando 

de forma veemente a idéia de se transformar a educação em um ato de ‘depositar’ 

conhecimentos, em que os educandos tornam-se ‘vasilhas’ ou ‘recipientes’ a serem 

preenchidos pelos educadores. Para ele, “nesta distorcida visão da educação, não há 

criatividade, não há transformação, não há saber”, ou seja, o saber passa a ser “uma doação 

dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1970, p.58).  

A crítica de Freire à educação bancária, tão vigente e ainda comum mesmo nos dias de 

hoje, aparece como um dos pilares mais importantes de um trabalho que, reconhecido em 

várias partes do mundo, o tornou internacionalmente conhecido como o “pedagogo dos 

oprimidos”. No seu livro mais famoso, Pedagogia do Oprimido, publicado em 1970, Freire 

elenca as atitudes e posturas típicas pelas quais se implantam os papéis do educador e dos 

educandos em realidades pautadas pela educação bancária. Diz o autor: 
Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a 
educação é ato de depositar, de transferir, de transmitir valores 
e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se [a] 
superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, 
sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a educação 
“bancária” mantém e estimula a contradição.  
Daí, então, que nela: 
a) o educador é o que educa; os educandos, os que são 

educados;  
b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados;  
d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a 

escutam docilmente;  
e) o educador é o que disciplina; os educandos, os 

disciplinados; 
f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os 

educandos, os que seguem a prescrição; 
g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão 

de que atuam, na atuação do educador; 
h) o educador escolhe o conteúdo programático; os 

educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a 
ele; 

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua 
autoridade funcional, que opõe antagonicamente à 
liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às 
determinações daquele; 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os 
educandos, meros objetos (FREIRE, 1970, p.59).   

 

 

 
 

Paulo Freire (1921-1997) 
Ilustração: Ricardo Ramos (2001) 



 

 

134 

Sendo assim, a contribuição de Freire para a consolidação desse importante campo 

teórico da ciência da educação e para a prática político-pedagógica como um todo, irradiando 

suas crenças e ideais pela América Latina afora, empresta à PC, na sua fase mais 

contemporânea, uma espécie de universalidade reversa, em que um movimento, embora 

inspirado em movimentos gerados no centro, globaliza-se e assume um caráter universal de 

inclusão e respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural a partir das reações e 

experiências desenvolvidas na e para a periferia. É o que constata a pedagoga crítica 

portuguesa Manuela Guilherme:    
O fato de a PC ter se desenvolvido nos Estados Unidos, 
primordialmente, dentro do escopo da educação multicultural e 
sob a influência dos movimentos pós-anos 60 em prol das 
culturas do Terceiro Mundo dotou-a de uma sensibilidade para 
com insights culturais dentro do Terceiro Mundo. A 
combinação dessas influências deu à PC um caráter global, no 
sentido de ser ela inclusiva e valorizar igualmente todas as 
perspectivas culturais à medida que elas próprias respeitem os 
direitos humanos e, reciprocamente, outras culturas 
(GUILHERME, 2002, p.23).  

 

Muitas são as definições, preocupações e objetivos impetrados à pedagogia crítica. 

Para começar, como salienta Guilherme (2002), a PC é uma atitude, uma forma de viver que 

questiona em profundidade os nossos papéis de professores, estudantes, cidadãos, seres 

humanos. É por isso que, complementa a autora, “torna-se virtualmente impossível fornecer 

prescrições simples sobre como fazer PC” (GUILHERME, 2002, p.19). Tal sentimento é 

corroborado por Wink (1997, p.103) ao afirmar que ele duvida que possa ensinar a alguém 

como fazer pedagogia crítica: “Não fazemos pedagogia crítica; a vivemos”.  

Já Santos (2002, p.10) coloca que a PC “tem como preocupação central a questão do 

poder no contexto escolar e na sociedade”. Mais ainda, “preocupa-se com o “como” e “a que 

interesses” o conhecimento, as formações culturais são produzidos e distribuídos, atuando 

como instrumentos de legitimação de formas hegemônicas de poder”. Sendo assim, nessa 

perspectiva, a PC busca fomentar a capacidade crítica dos cidadãos, levando-os a resistir, seja 

de forma limitada ou não, aos efeitos do poder. Diz esta autora que a PC, com seu ideal 

emancipatório, mais que o reconhecimento da injustiça, busca “caminhos alternativos de 

mudança através da solidariedade” (SANTOS, 2002, p.10).  

Pennycook (1990), por sua vez, argumenta que para a maioria dos teóricos da PC, dois 

elementos aparecem como essenciais: (1) a noção de crítica, que traz em si um sentido de 

possibilidade de transformação e (2) a exploração da natureza da relação entre cultura, 

conhecimento e poder. Desta forma, complementa o autor, “concebendo as escolas como 
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arenas culturais onde formas ideológicas e sociais distintas estão em constante disputa, a PC 

as analisa tanto no contexto sócio-político contemporâneo quanto no contexto histórico 

(PENNYCOOK, 1990, p.308). Corroborando com Pennycook (1990), então, Guilherme 

(2003, p.220), adiciona que “através do conhecimento, da formação de capacidades e do 

desenvolvimento pessoal e social, o objetivo final das escolas [deve] ser formar cidadãos 

preparados para construir sociedades autenticamente democráticas”.    

No âmbito da educação geral ou da Teoria Educacional, como prefere o mesmo 

Pennycook (1990), a PC, a partir dos trabalhos de Freire e outros teóricos, oferece a rubrica 

sob a qual é possível encontrarem-se os entendimentos mais úteis para as fundamentais 

questões sociais, políticas e culturais ligadas à área. É o que salienta McLaren (1997 apud 

SANTOS, 2002, p.10), ao afirmar que a pedagogia crítica  
representa uma reação de educadores que questionam como a 
cultura é adquirida, transmitida e distribuída, seus significados 
e o papel que desempenha na formação do senso comum, nos 
falsos mitos de oportunidade e mérito, na forma como os 
sistemas de crenças/verdade/opinião tornam-se tão 
internalizados a ponto de indivíduos e pessoas serem moldados 
em seus sonhos e aspirações. 

 

Na sua obra Multiculturalismo Revolucionário: Pedagogia do dissenso para o novo 

milênio (2000), o mesmo McLaren nos dá pistas muitos claras no tocante ao caráter 

emancipatório da pedagogia crítica e à preocupação desta em fomentar, dentre outros 

aspectos, a crítica social. São palavras do autor:  
A pedagogia crítica tenta rearticular o mundo social que opera 
sob a suposição de sua autonomia coletiva, permanecendo, 
assim, resistente à intervenção humana. A pedagogia crítica 
está comprometida com a realização prática da 
autodeterminação e da criatividade, em uma escala social 
coletiva (MCLAREN, 2000, p.23).  

 

Focando ainda no contexto educacional e na questão da autonomia, com reflexos 

diretos na vida em sociedade, no prefácio do livro Os professores como intelectuais: Rumo a 

uma pedagogia crítica do aprendizado, de Henry Giroux (1997), McLaren escreve que o 

objetivo da PC “é autorizar os estudantes a intervirem em sua própria auto-formação e 

transformarem as características opressivas da sociedade mais ampla que tornam tal 

intervenção necessária” (p.xiii). 

A PC é a pedagogia da inclusão. Orienta-se por princípios que privilegiam uma prática 

educacional sensível às necessidades dos aprendizes e está sempre examinando como a 

educação pode prover aos indivíduos as ferramentas necessárias para que estes possam se 
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tornar pessoas melhores, possam fortalecer a democracia, além de serem capazes de criar uma 

sociedade mais justa e igualitária. A PC busca engajar a educação em um processo de 

mudança social.  

Mais especificamente, como postulam as recentes Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCPEM), a PC procura enfatizar os conteúdos sócio-históricos, “valorizando 

os conhecimentos e os processos de aprendizagem pautados na cultura local (popular) e no 

repertório de saberes dos estudantes” (2006, p.173). Por conseguinte, conforme assinala 

Guilherme (2003, p.220), a PC “focaliza a relação entre o eu, os outros e o mundo e ao levar 

os alunos a examinar criticamente estas relações, fá-los acreditar que eles podem fazer 

diferença e, assim, a pedagogia e a cultura tornam-se política também”. 

Rajagopalan (2003a) é outro importante teórico que, fazendo a ponte entre a 

Lingüística Aplicada (LA) e a PC, chama a atenção para a importância de, cada vez mais, 

trabalharmos para promovermos a aproximação das duas áreas. Segundo o autor, a LA teve 

“origens ‘nobres’ e se mantém distante das preocupações do dia-a-dia do mundo comum dos 

mortais” (p.106), ao contrário da PC, que sustenta a premissa de que estar na sala de aula é 

estar na história, mobilizando conhecimentos e desejos que possam levar a mudanças 

significativas na redução do grau de opressão na vida das pessoas (FREIRE, 1970). Nas 

palavras de Rajagopalan,  
a pedagogia crítica nasceu das inquietações vividas ou 
reproduzidas na sala de aula, não enquanto um espaço 
acadêmico no seu sentido tradicional, isto é, um lugar onde se 
confere o saber àqueles que dele carecem, mas enquanto um 
autêntico espelho das contradições e tensões que marcam a 
realidade que se verifica fora da escola (RAJAGOPLAN, 
2003a, p.105). 

 

Para o professor indiano, atuar como um verdadeiro intelectual orgânico, nos termos 

de Gramsci, significa assumir que o compromisso primeiro do pedagogo crítico “é com a 

comunidade, da qual a sala de aula é uma pequena, contudo fiel, amostra” (2003a, p.105). Se 

é possível ou não alinhar a LA à PC, Rajagopalan argumenta que vai depender do papel que 

se atribui à LA, além de ser preciso abrir mão de uma série de posicionamentos equivocados 

ainda incrustados no meio acadêmico, dentre os quais aquele “de que a pesquisa científica e o 

trabalho pedagógico devem manter-se distantes das questões políticas que a comunidade 

enfrenta no seu dia-a-dia” (RAJAGOPALAN, 2003a, p.109-110).   

O pedagogo crítico, por natureza, é um sujeito que incomoda. Como lembra o mesmo 

Rajagopalan (2003a, p.111), o educador crítico, na sua tarefa de estimular a visão crítica de 

seus aprendizes, de implantar uma postura crítica, “sempre foi e sempre será uma ameaça para 
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os poderes constituídos”. Nos moldes do pensamento de Freire, uma das armas mais 

poderosas que o pedagogo crítico tem a seu dispor é a ‘conscientização’ que, nas palavras do 

próprio Freire, “é o olhar mais crítico possível da realidade, que a ‘desvela’ para conhecê-la e 

para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura 

dominante” (FREIRE, 1980, p.29).  

Por seu grande potencial transformador, o desenvolvimento do processo de 

conscientização torna-se o aspecto central da pedagogia crítica. Numa espécie de continuum, 

o processo se inicia com aquilo que Freire concebe como “consciência mágica”, podendo 

evoluir até a condição de “consciência crítica”, passando por um estágio intermediário 

chamado de “consciência ingênua”. O resumo dos três estágios de consciência elaborado por 

Leffa (2006, p.13-14) é bastante elucidativo:   
Na consciência mágica predomina a idéia de que o mundo em 
que vivemos, e tudo o que nele acontece, está sujeito a uma 
força superior, a qual devemos nos submeter. Tudo é 
comandado pelo destino, que rege todos os momentos de nossa 
vida. Como não há conflitos, a história não caminha, a 
civilização não evolui e a vida permanece a mesma, geração 
após geração. Podemos ver os problemas, mas não temos 
condição de resolvê-los já que partimos de uma atitude 
determinística; 
 
A consciência ingênua é um passo além da consciência mágica 
porque admite a idéia de que o mundo pode ser mudado, mas 
ainda é ingênua porque acredita que essa mudança pode ser 
feita a partir da ação individual. Como o problema a ser 
resolvido é visto de uma perspectiva pessoal, não há 
negociação, e as soluções acabam sendo impostas, com ou sem 
a concordância do outro. Na medida em que uma solução 
imposta acaba gerando resistência, a história não evolui, 
voltando ao estágio anterior. A pessoa pode pensar que 
resolveu o problema de todos, quando na realidade não 
resolveu nem seu problema particular;  
 
A consciência crítica é o estágio mais elevado da consciência, 
aquele em que os conflitos são abordados através da discussão 
e da negociação com os membros de uma determinada 
comunidade. Os problemas resultam das iniqüidades do 
sistema e só podem ser solucionados à medida que o sistema 
for transformado. É só através da discussão coletiva que 
desenvolvemos a habilidade de perceber os elementos 
opressivos da sociedade e aprendemos como agir contra eles.   
 
 
   

Assim, sabedor das imensas dificuldades para se atingir o estágio da ‘consciência 

crítica’, o único verdadeiramente emancipátório e transformador, já que, em essência, opera 

através da ação coletiva, Freire (1970, p.114) adverte que a conscientização “não pára, 

estoicamente, no reconhecimento puro, de caráter subjetivo, da situação, mas, pelo contrário, 
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que prepara os homens, no plano da ação, para a luta contra os obstáculos à sua 

humanização”.  

Dessa forma, ao tomar como referência os sistemas educacionais em várias partes do 

mundo, principalmente nos países periféricos, o pensador credita o histórico fracasso em não 

se poder desenvolver a consciência crítica no aluno ao fato de boa parte desses sistemas ainda 

estarem orientados pelos ditames da “educação bancária”. Como vimos, segundo essa visão, o 

professor meramente depositaria conhecimentos na mente do aluno, determinando programas 

e conteúdos sem a participação do aprendiz, transformando-o, muito mais em ‘objeto’ que em 

‘sujeito’ do seu processo de aprendizagem e da sua relação com a própria vida em sociedade.  

Um outro importante conceito no universo da PC freireana é aquilo que chamamos de 

‘agência’, igualmente oriundo da Teoria Crítica. Por definição, ‘agência’ diz respeito à 

capacidade de agir, refere-se à diligência, força ou ao poder que geram um determinado 

resultado. Diferentemente da visão das pedagogias humanistas que, segundo Guilherme 

(2002), vêem ‘agência’ como algo limitado, já que esta não envolveria mudança, mas apenas 

a cura das mazelas sociais, nem muito menos fomenta um contexto susceptível a algum tipo 

de ‘desconstrução’14

                                                           
14Fromm (1968 apud Giroux, 1997, p.86), remetendo-se a Marx, comenta a questão, afirmando que não se deve apenas 
interpretar o mundo, mas também mudá-lo. Para o autor, a interpretação sem intenção de mudança é vazia. Interpretação e 
mudança devem ser tomados como elementos inter-relacionados.  

, o sentido de ‘agência’ para Freire tem origens diversas, dentre elas o 

movimento da Teologia da Libertação (que chama a atenção para o papel da agência humana 

na luta contínua e permanente contra a opressão e injustiça social), o pensamento marxista, a 

dialética hegeliana e a fenomenologia (SANTOS, 2002).  

Sendo assim, “através da inserção de história, política, economia e classe com os 

conceitos de cultura e poder, Freire desenvolveu uma linguagem crítica com possibilidades 

para a articulação da agência”. Por conseguinte, concebeu “educadores e educandos como 

agentes transformadores nesta tentativa de superar as contradições dialéticas dos opostos, que 

caracteriza a educação tradicional” (SANTOS, 2002, p.58).  

Na sua análise sobre a ‘agência’ no contexto da educação crítica, Wielewicki (2002, 

p.96 apud SANTOS, 2002, p.55) esclarece com certa precisão a dinâmica de sua atuação: 
Para uma educação crítica é necessário que professores e 
alunos sejam vistos como agentes, mas dentro de uma 
concepção de agência que leve as possibilidades e restrições 
dos discursos em conta. Nem professores nem alunos são 
responsáveis exclusivos pelas experiências educacionais, mas a 
agência ocorre nos intervalos das negociações de experiências, 
de forma até imperceptível para ambas as partes.   
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Referindo-se ao termo como ‘agência crítica’, Giroux (1997) adiciona que a ênfase de 

Freire na noção de agência é particularmente importante porque evoca imagens tanto de 

‘crítica’ quanto de ‘possibilidade’. Para o autor, inicialmente, existe uma demanda implícita 

por entender como a experiência nas escolas acontece de modo que silencia de forma efetiva a 

possibilidade de aprendizagem e agência críticas. Diante disso, complementa Giroux,  
Freire emprega de forma distinta uma linguagem e um desafio 
para a organização de experiências pedagógicas dentro de 
formas e práticas sociais que referem-se ao desenvolvimento de 
modos de aprendizagem mais críticos, abertos, investigativos e 
coletivos. [...] Para vencer este desafio, os educadores críticos 
precisam desenvolver um discurso que, por um lado, possa ser 
usado para questionar as escolas enquanto corporificações 
ideológicas e materiais de uma complexa teia de relações de 
cultura e poder, e, por outro, enquanto locais socialmente 
construídos de contestação ativamente envolvidos na produção 
de experiências vividas (GIROUX, 1997, p.124).  

 

Por fim, é importante observar que a agência transformadora de Freire não reside 

especificamente em uma classe trabalhadora específica. Na sua visão, o oprimido pode estar 

em qualquer lugar, variando conforme o espaço social. Em outras palavras, “Freire rejeita a 

idéia de que haja uma forma universalizadora de opressão” (SANTOS, 2002, p.59). E já que a 

opressão pode se manifestar em qualquer situação, em qualquer lugar e das mais diversas 

maneiras, abrem-se então portas constantes para iniciativas educacionais transformadoras.  

Freire traz também para o centro de sua elaboração teórica o conceito de ‘práxis’. É 

através da práxis que as vozes dos educandos são valorizadas, “engajando-se em um 

letramento crítico que lhes permite aprender e a perceber as contradições sociais, políticas e 

econômicas e a agir contra a opressão da experiência social que os cerca” (SANTOS, 2002, 

p.58). Na visão de Freire, a atividade humana consiste em ação e reflexão, isto é, a práxis, a 

transformação do mundo. “Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-

oprimidos” (FREIRE, 1970, p.38), e “qualquer separação entre esses dois elementos básicos 

no processo pode conduzir a um ativismo insensato ou a uma teorização vazia” (SANTOS, 

2002, p.58).   

Pennycook (2001a) define a práxis como uma integração reflexiva contínua de 

pensamento, desejo e ação. Transportando o conceito para o universo dos Estudos Culturais, 

Giroux (1997) defende um movimento de distanciamento da comum concepção 

descontextualizada de práticas disciplinares em favor de uma concepção de práxis humana, 

“enfatizando-se que os seres humanos não devem nem ser tratados como objetos passivos 

nem como indivíduos completamente livres, já que o estudo da vida humana é precisamente o 

estudo de práticas sociais definidas, voltado às necessidades humanas” (p.186). Nesse sentido, 
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prossegue Giroux (1997), somente uma práxis que ele chama de ‘contradisciplinar’ 

desenvolvida por intelectuais (no caso, os professores) “que resistam à formação disciplinar, 

terá chance de gerar práticas sociais de emancipação” (p.190). A postulação de Giroux, 

portanto, na verdade, espelha um pensamento genuinamente freireano. Para isso, vejamos o 

que diz Freire numa passagem de Pedagogia do Oprimido:  
[...] transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa 
dos homens. [...] É preciso que se entreguem à práxis 
libertadora. [...] Ao fazer-se opressora, a realidade implica a 
existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes a 
quem cabe realmente lutar por sua libertação juntamente com 
os que com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar a 
consciência crítica da opressão, na práxis desta busca 
(FREIRE, 1970, p.36-38).  

 

Um outro princípio caro a Paulo Freire é o que ele chamou de ‘dialogicidade’, ou 

‘ação dialógica’, considerado pelo mesmo como uma matriz onde nasce a própria democracia. 

Para Freire, a dialogicidade é a essência da educação como prática da liberdade e nenhum 

projeto educativo que se diga libertador pode ignorar a importância do diálogo. São suas as 

seguintes palavras: 
O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para 
refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem. [...] 
Através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e 
não sabemos, podemos, a seguir, atuar criticamente para 
transformar a realidade. [...] O diálogo sela o relacionamento 
entre sujeitos cognitivos; podemos, a seguir, atuar criticamente 
para transformar a realidade. [...] O diálogo libertador é uma 
comunicação democrática, que invalida a dominação e reduz a 
obscuridade, ao afirmar a liberdade dos participantes de refazer 
sua cultura (FREIRE, 1987, p.123). 

 
 

Por princípio, o pensamento freireano sempre colocou grande ênfase no papel do 

diálogo no esclarecimento e na democratização das relações sociais. Em Pedagogia do 

Oprimido, Freire ressalta a importância do diálogo crítico e libertador que, na sua visão, por 

natureza, supõe a ação e “tem de ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que 

esteja a luta por sua libertação,” não devendo ser “um diálogo às escâncaras, que provoca a 

fúria e a repressão maior do opressor” (FREIRE, 1970, p.52).  

O diálogo freireano é crítico e libertador porque é feito com os oprimidos. Isso 

significa o reconhecimento do ser humano como um ser do ser mais, um ser de busca, de 

incompletude (SCHNORR, 2001). Como a construção dessa pedagogia implica em uma ação 

de libertação popular, um dos elementos centrais desse processo é exatamente a 

‘dialogicidade’ da relação educando-educador, “mediado pelo conhecimento que ambos 

possuem e problematizam, afirmando a liberdade uns dos outros” (SCHNORR, 2001, p.77).  
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A pedagogia do diálogo é uma pedagogia revolucionária que dignifica educandos e 

educadores, ambos como sujeitos do fazer educativo. O diálogo não pode existir num vácuo 

político. “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-

lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 1970, p.78). Como dialógico, 

Freire rejeita toda e qualquer forma de sectarismo, que falsifica a realidade. Os fundamentos 

mais importantes do diálogo são o amor, a humildade e a fé nos homens. Freire defende que o 

homem dialógico tem fé nos homens antes de se encontrar frente a frente com eles. 

Entretanto, não se trata de uma fé ingênua. Esclarece o educador: 
O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se o poder de 
fazer, de criar, de transformar, é um poder dos homens, sabe 
também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter 
este poder prejudicado. Esta possibilidade, porém, em lugar de 
matar no homem dialógico a sua fé nos homens, aparece a ele 
como um desafio ao qual tem de responder. Está convencido de 
que este poder [...] tende a renascer. Pode renascer. Pode 
constituir-se [...] na luta por sua libertação. [...] Sem esta fé nos 
homens o diálogo é uma farsa (FREIRE, 1970, p.81).  

 

Assim, a ação dialógica é ação-reflexão, é práxis libertadora. É a descoberta rigorosa e 

criativa da razão de ser das coisas, é a rejeição do autoritarismo, a recusa da manipulação, da 

invasão cultural, da educação como apenas transmissão de conhecimentos. “É inventar a 

educação como parte fundamental do processo revolucionário” (SCHNORR, 2001, p.84).  

Dois outros conceitos freireanos extremamente interessantes e talvez não tão 

populares, são a ‘transitividade’ e a ‘intransitividade’ da consciência. Freire afirma que uma 

comunidade prioritariamente ‘intransitivada’ é uma sociedade que se caracteriza pela 

“centralização dos interesses do homem em torno de formas mais vegetativas de vida”, ou 

seja, “escapa ao homem intransitivamente consciente a apreensão de problemas que se situam 

além de sua esfera biologicamente vital” (FREIRE, 2002, p.67-68). Nessa linha de raciocínio, 

a consciência intransitiva é a limitação da nossa esfera de apreensão. O discernimento se 

dificulta e “confundem-se as notas dos objetos e dos desafios do contorno e o homem se faz 

mágico, pela não-captação da causalidade autêntica” (p.68). 

Entretanto, completa Freire, à medida que amplia o seu poder de captação e resposta 

às sugestões e questões que partem de seu contorno e aumenta o seu poder de diálogo, não 

apenas com os outros homens, mas com o seu mundo, o homem se “transitiva”. Sendo assim, 

“esta transitividade da consciência permeabiliza o homem” e o leva “a vencer o seu 

incompromisso com a existência, característico da consciência intransitiva e o compromete 

quase totalmente” (FREIRE, 2002, p.68). Freire também alerta que, como em um continuum, 

a transitividade da consciência acontece em etapas que vão da transitividade ‘ingênua’, que se 
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caracteriza pela simplicidade na interpretação dos problemas, à transitividade ‘crítica’, aquela 

“a que chegaríamos com uma educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade 

social e política e que se caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas” 

(p.69).  

Outros princípios da Pedagogia Crítica freireana como ‘ética’, ‘política’, ‘libertação do 

oprimido’, ‘esperança’, ‘indignação’, ‘autonomia’, para mencionar alguns, se não foram aqui 

tratados especificamente, com certeza, estarão presentes ao longo do texto. Como assinala 

Guilherme (2002), a natureza múltipla, flexível e eclética da pedagogia crítica transforma a 

aparente e freqüente simples tarefa de rotulá-la, definí-la ou descrevê-la em algo bastante 

complexo. Nessa explanação sobre a PC, vimos que Paulo Freire não inventou um método, 

uma chave mágica, um conjunto de técnicas, uma ferramenta, um livro de receitas, uma 

muleta para sustentar professores no fazer de sua prática diária. Seu pensamento, segundo 

Arroyo (2001, p.269-270), “não é uma nova técnica, uma nova metodologia, uma receita que 

cada um possa seguir ou não”. Em outras palavras, Freire andou na contramão do tecnicismo, 

jamais admitiu a educação como método ou técnica neutra e sempre a concebeu como um ato 

político. 

Freire calcou seu exercício intelectual em boa parte naquilo que chamou de 

‘incompletude humana’, onde o ser mais era um objetivo a ser alcançado. Não por acaso, ele 

sustenta que “a pedagogia crítica considera os homens como seres em devir, como seres 

inacabados, incompletos em uma realidade igualmente inacabada e juntamente com ela” e “o 

caráter inacabado dos homens e o caráter evolutivo da realidade exigem que a educação seja 

uma atividade contínua” (FREIRE, 1980, p.81).  

Em se tratando de educação, a nova ordem política e econômica mundial, assim como 

as perspectivas filosóficas contemporâneas, demandam uma outra abordagem pedagógica que, 

ao tratar a educação como um processo eminentemente político, seja capaz de, dentre outras 

coisas, desenvolver a consciência crítica de professores e aprendizes e apontar caminhos que 

contribuam para o resgate de vozes historicamente silenciadas. Nesse cenário, emergem 

oportunidades para que educadores e educandos falem de suas histórias, experiências e 

posições sociais e se engajem de forma crítica e afirmativa em projetos que visem a algum 

tipo de transformação social. 

Situamos a pedagogia crítica freireana como elemento catalisador para operar no 

contexto educacional contemporâneo, uma vez que, como apontam Guilherme (2002, 2003) e 

Rajagopalan (2003a), além de apresentar importantes caminhos para uma compreensão da 

pedagogia como política cultural, a PC está intimamente ligada à educação para a cidadania 
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multicultural democrática. A PC também abre espaço para a abordagem de temas subjetivos 

que ainda não foram analisados pelos alunos, proporciona aos mesmos a capacidade de 

desenvolver formas de resistência, dando-lhes condições de enfrentar os desafios e decidir o 

que é melhor para si. Ela fomenta no professor a possibilidade de funcionar como um agente 

(1) prático reflexivo, (2) facilitador do diálogo e (3) intelectual transformador, além de 

concebê-lo como “um ativista, um militante, movido por um certo idealismo e convicção 

inabalável de que, a partir da sua ação, por mais limitada e localizada que ela possa ser, seja 

possível desencadear mudanças sociais de grande envergadura e conseqüência” 

(RAJAPAGOLAN, 2003a, p.106). 

Mas, então, onde se encaixa o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, em 

especial de inglês como língua internacional (ILI), nessa discussão? As palavras de Guilherme 

(2003, p.217) mostram o caminho para a busca das respostas à pergunta:  
Os professores de línguas/culturas estrangeiras devem preparar 
os seus alunos para a comunicação intercultural intensa e 
próxima, que envolverá a articulação de conceitos opostos tais 
como igualdade e diferença, consenso e dissenso, a fim de 
contribuir para o reforço de interação democrática nas nossas 
sociedades multiculturais. As implicações políticas do 
ensino/aprendizagem de línguas/culturas estrangeiras são 
atualmente mais evidentes do que antes, já que este 
desempenha um papel fundamental na educação de cidadãos 
democráticos que têm de negociar as suas identidades de entre 
as diferentes opções e a vários níveis. Portanto, os responsáveis 
pela missão de educar cidadãos democráticos sentem cada vez 
mais a necessidade de elaborar cuidadosamente modelos de 
formação profissional dirigidos a professores de 
línguas/culturas estrangeiras que respondam a estes desafios.  

 
O tempo em que vivemos exige de nós, pesquisadores e professores, novas formas de 

pensar, teorizar e implementar procedimentos em áreas do conhecimento como a educação 

lingüística, incluindo o processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Como 

mencionado anteriormente, estas são áreas ainda severamente criticadas por adotarem 

pedagogias marcadamente despolitizadas. Sendo assim, procuraremos aqui estabelecer a 

interface entre a pedagogia crítica e o ensino e a aprendizagem de inglês como língua 

internacional (ILI). Nesse exercício, levaremos em consideração a necessidade de se avaliar 

criticamente, não apenas o processo de expansão do inglês como língua global e suas 

implicações mais significativas, mas, principalmente, a importância de se reconhecerem e 

implementarem pedagogias de ensino e aprendizagem de ILI mais apropriadas aos contextos 

cada vez mais específicos que florescem e se consolidam em quase todas as partes do planeta. 
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4.4 A PEDAGOGIA CRÍTICA E O ENSINO DE ILI 

 

Como é do nosso conhecimento, o inglês alcançou a condição de língua internacional, 

não pelo aumento significativo de seus falantes nativos, mas, essencialmente, devido ao 

crescimento exponencial do número de indivíduos oriundos de quase todas as partes do 

planeta, que enxergam os benefícios de dominarem o idioma mais difundido dos tempos 

atuais. No rastro desse crescimento, está o Ensino de Língua Inglesa (ELI) que, atingindo 

cifras dignas de qualquer grande empresa transnacional, vem experimentando um pico de 

demanda jamais imaginado em praticamente todos os continentes. Phillipson (1992, 2003), 

um dos críticos mais severos da chamada ‘indústria do ELI’, em diversos momentos, alerta 

para o poderio, para as bases ideológicas e os interesses comerciais pelos quais se orienta esse 

grande comércio, assim como suas conseqüências, para o autor, ainda um tanto obscuras.  

Defendendo uma tomada de consciência que resulte no desenvolvimento de uma 

postura crítica diante do fenômeno de expansão do inglês como língua global, principalmente 

por parte das pessoas diretamente envolvidas com políticas e educação lingüísticas, inclusive, 

professores e aprendizes de ILI, o acadêmico britânico tematiza que 
o inglês adquiriu um poder narcótico em muitas partes do 
mundo, um vício que tem tido conseqüências de longo prazo 
que estão longe de ficar claras. Da mesma forma que o 
comércio de drogas, em seus ramos legais e ilegais, há grandes 
interesses comerciais na indústria do ensino do inglês em 
escala global (PHILLIPSON, 2003, p.16). 

 

Todavia, mesmo diante da grande expansão e dos altos níveis de atração que hoje 

sustentam e fortalecem o ensino de língua inglesa em todo o mundo, as novas características 

do inglês como LI, que naturalmente emergem e se consolidam, têm demonstrado que 

diversos cânones relacionados ao ensino do idioma ao longo do tempo precisam passar por 

mudanças importantes. Como sabemos, mudanças concretas estão ocorrendo na sintaxe, na 

fonologia, no léxico e, principalmente, nas bases culturais, emprestando ao inglês cores e 

matizes bastante peculiares. Apesar da consolidação de métodos e abordagens e, em muitos 

casos, de sua comprovada eficiência, o ensino de língua inglesa não se manterá imune a esses 

fenômenos que, na verdade, são próprios do processo de desnacionalização de qualquer 

língua.  

Essas mudanças se estendem, por exemplo, desde o questionamento de referências 

culturais baseadas apenas nas culturas mais influentes da língua alvo e de modelos orientados 

pelo o falante nativo à possibilidade de adoção de uma pedagogia intercultural crítica de ILI. 
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Esta última, além de estar em perfeito alinhamento com o momento atual, reunirá condições 

de responder às críticas contumazes de que o ensino de LE, nos mais variados contextos, 

historicamente, tem se pautado por uma prática neutra e, em muitos aspectos, despolitizada. 

Em outras palavras, essas mudanças começam a refletir de maneira mais realista o(s) 

contexto(s) em que a língua da comunicação global é usada hoje (MCKAY, 2003a), pondo 

em cheque e redirecionando várias premissas que dão sustentação a métodos e abordagens de 

ensino e aprendizagem de línguas calcados em referências dos países do ‘círculo central’.    

Em artigo de abril de 2004 no qual aborda o fenômeno lingüístico e cultural singular 

que chamou de Inglês Mundial, aqui mencionado, Rajagopalan já enfatiza que, por não se 

tratar de um processo neutro, muito menos apolítico, a necessidade de uma revisão drástica 

nas práticas pedagógicas do ensino de língua inglesa se faz premente. Sustenta o autor:  
[...] as práticas de ELI por muito tempo consolidadas precisam 
ser drasticamente revistas, tendo-se em mente os novos 
desafios que o fenômeno do Inglês Mundial nos apresenta. 
Nesse momento, uma grande quantidade de práticas 
consagradas de ELI se vêem ameaçadas pela possibilidade de 
serem consideradas obsoletas pela simples razão de que estas 
não mais se adequam a algumas das características mais 
significativas do Inglês Mundial (RAJAGOPALAN, 2004, 
p.114).    

 

Pode-se afirmar que o diálogo mais intenso entre o ensino de língua estrangeira (ELE) 

e a pedagogia crítica é um processo relativamente recente. É possível creditar tal 

distanciamento a um certo elitismo perpetuado em boa parte dessa área, culminando com uma 

orientação profissional equivocada que se caracteriza pela ausência de uma consciência sócio-

política e da negação da natureza política do ensino de língua estrangeira (ORTEGA, 1999).  

Além disso, a experiência tem mostrado que a própria Lingüística Aplicada tem dado 

pouca importância à pedagogia crítica, seus princípios e suas argumentações, o que, na visão 

de Kumaravadivelu (2006b), soa como algo paradoxal. Segundo ele, se a pedagogia crítica 

procura relacionar a palavra com o mundo, a linguagem com a vida, e se a Lingüística 

Aplicada é um campo que se interessa por ‘problemas do mundo real’, como impedir que as 

duas áreas se aproximem e dialoguem entre si? A explicação plausível para a questão revela 

tanto a falta de conhecimento do campo da lingüística crítica, quanto a ausência de uma maior 

articulação profissional no tocante à formação e ao desenvolvimento contínuo de professores 

de LE que, tradicionalmente, pouco participam de programas de (re)qualificação ancorados 

em bases teóricas informadas e estruturadas a partir de uma perspectiva crítico-reflexiva.  

Entretanto, com o passar do tempo, em especial com a consolidação do caráter 

transdisciplinar da L.A., incluindo-se fortemente nesse processo a área de ensino e 
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aprendizagem de línguas e culturas estrangeiras, abrem-se espaços para campos de estudos 

importantes como Pedagogia Crítica, Estudos Culturais, Comunicação Intercultural, entre 

outros (GUILHERME, 2003). Como aponta Kumaravadivelu (2006b, p.138), “tem havido nos 

últimos dez anos mais ou menos, um corpo impressionante de pesquisa sobre a pedagogia 

crítica e sua relação com a Lingüística Aplicada”. Complementa o autor:  
De Paulo Freire a Henry Giroux, a Alan Lurke e a Alastair 
Pennycook, os pedagogos críticos têm chamado nossa atenção 
para o modo como o poder político, a estrutura social, o 
domínio e a desigualdade são representados, reproduzidos e 
contraditados no uso da linguagem (KUMARAVADIVELU, 
2006b, p.137-138).  

 

No Brasil, depois de ficar relegada à clandestinidade, principalmente durante grande 

parte do regime militar (1964-1984), e com a conseqüente visibilidade de Paulo Freire pelo 

mundo afora por conta do exílio que lhe fora imposto, a PC começa a ‘renascer’ a partir de 

1979. Foi a Lei da Anistia, publicada em 28 de agosto desse ano, que permitiu a volta dos 

intelectuais ao país, reanimando, assim, o quase combalido ambiente universitário nacional.  

Como salientam Cox e Assis-Peterson (2001), o renascimento da pedagogia crítica no 

Brasil conservou um pouco do enraizamento popular que teve no seu início e foi exatamente 

nas duas universidades paulistas que receberam Paulo Freire no seu retorno, Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), que o 

movimento voltou a ganhar força. Irradiando uma mensagem do centro para a periferia, os 

intelectuais críticos percorreram o país, relançando as sementes da PC em encontros, 

conferências, congressos e publicações diversas.  

Nesse ambiente fortemente influenciado pelas idéias dos intelectuais ‘retornados’, por 

volta do ocaso da ditadura militar, isto é, final dos anos 1970 e início dos anos 1980, na seara 

das letras, a pedagogia crítica começa a ver brotarem seus frutos através dos profissionais da 

área. Nas disciplinas de ensino de português como língua materna, lingüística e análise do 

discurso, os professores passam a se referir a temas como “história, poder, ideologia, política, 

classe social, consciência crítica, emancipação, nas discussões acerca da linguagem” (COX; 

ASSIS-PETERSON, 2001, p.14-15). Segundo essas mesmas autoras, 
[c]om essas lentes desvelam-se facetas do fenômeno lingüístico 
que até então estavam na sombra. Por exemplo, evidencia-se o 
caráter ideológico da aludida neutralidade do português (nossa 
língua materna) ensinado na escola. A língua passa a ser 
pensada como um complexo desigual-contraditório de 
variedades lingüísticas cujo valor se define não por 
características intrínsecas, mas por características extrínsecas, 
ou seja, pela posição sócio-econômico-político cultural dos 
seus falantes (COX; ASSIS-PETERSON, 2001, p.15). 
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A retomada da PC no Brasil, por coincidência, acontece no mesmo período em que as 

teorias relacionadas à Análise do Discurso (AD) ganham terreno no meio acadêmico nacional. 

Na linha contrária da lingüística tradicional, a AD “se recusa a descolar o lingüístico das 

condições sócio-histórico-ideológicas da produção”, ou seja, a AD “desloca-se para além do 

gramatical e para além do meramente lingüístico” (COX; ASSIS-PETERSON, 2001, p.15). 

Com a evolução desse movimento, cada vez mais, municiado por princípios da PC, não 

tardaria para que os ventos aí sedimentados começassem a soprar para outras áreas mais 

refratárias a tais questões, como, por exemplo, o ensino e a aprendizagem de língua 

estrangeira15

Por ser o Brasil a terra de Paulo Freire, achamos pertinente darmos início à incursão 

que tenta estabelecer a ponte entre a PC e o ensino de ILI, tomando como base o trabalho de 

pesquisadores e lingüistas aplicados brasileiros (MOITA LOPES, 1996; COX; ASSIS-

PETERSON, 1999, 2001; MOTA, 2004; LEFFA, 2006, entre outros). A partir de algumas 

pesquisas conduzidas com professores brasileiros de inglês, os textos desses autores serão 

.  

Enquanto os professores de português como língua materna e aqueles envolvidos nos 

processo de alfabetização e letramento se nutrem da PC e de suas orientações, no universo das 

LE, em especial, da língua inglesa, os docentes parecem permanecer alheios ao movimento, 

“sendo inúmeras vezes rotulados de alienados, acríticos, apolíticos, reacionários, partidários 

da direita, agentes do imperialismo americano, pelegos” (COX; ASSIS-PETERSON, 2001, 

p.17). Em outras palavras, “entre os intelectuais politizados”, retomam as autoras, “o 

professor de inglês é suspeito de ter ‘vendido a alma para o diabo’” (p.17). Mais ainda, o 

professor de inglês, intuitivamente ou não, está orientado por princípios e processos 

metodológicos importados dos centros irradiadores de conhecimento como Estados Unidos e 

Inglaterra, conduzindo uma prática de ensino voltada basicamente para a comunicação e 

tomando como referência os aspectos culturais da língua alvo, sem qualquer preocupação 

política ou ideológica que possa reger sua atividade. É o que confirmam Cox e Assis-Peterson 

(2001, p.17):    
Assim como [os professores de inglês] não são tocados pela 
pedagogia crítica não são tocados pela análise de discurso 
francesa. A análise de discurso anglo-saxônica, tendo por 
objeto a conversação cotidiana e como referência a cultura e 
não as formações sócio-histórico-ideológicas, presta-se mais 
prontamente a subsidiar o ensino comunicativo do inglês então 
em voga.  

 

                                                           
15Embora todos os princípios aqui expostos se apliquem à pedagogia de qualquer LE, enfatizamos que a nossa concentração e 
nossas referências estão centradas na pedagogia de inglês como língua internacional (ILI).   
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revisitados no decorrer da seção, dando-nos uma clara demonstração de que, pelo menos 

nessa área, a academia brasileira, sem deixar de estabelecer o salutar intercâmbio com 

pesquisadores de outros países, tem procurado semear um profícuo campo de idéias e 

conhecimentos que sirva de referência e de interesse para colegas pesquisadores e professores 

de LE do mundo inteiro. Assim, seguindo o exemplo da PC, a trajetória centro-periferia, nesse 

caso, está sendo positivamente subvertida.     
 

4.4.1 TESOL/ELI sob um olhar crítico  
 

Antes de abordarmos especificamente o ensino de inglês como língua internacional e 

suas peculiaridades dentro do contexto contemporâneo, é preciso que façamos uma referência 

a um universo acadêmico conhecido em todo o mundo como TESOL (Teaching/Teachers of 

English to Speakers of Other Languages – Ensino/Professores de Inglês para Falantes de 

Outras Línguas). O popular acrônimo em inglês refere-se ao mesmo tempo ao campo 

acadêmico, à profissão, suas demandas e necessidades, e ao próprio profissional, isto é, ao 

professor de inglês, seja ele nativo ou não. Assim, como no Ensino de Língua Inglesa (ELI), a 

área de TESOL movimenta uma estrutura considerável que inclui a produção de materiais 

para treinamento e formação de professores de inglês, além da organização e do patrocínio de 

programas de intercâmbio de experiências profissionais através de congressos, conferências e 

seminários em diversos países, tanto em nível nacional quanto local.   

De acordo com a página eletrônica da organização que congrega professores de inglês 

de todo o globo (www.tesol.org)16

                                                           
16Além da TESOL, que tem sua base nos EUA, existem outras associações de renome na área, principalmente na Grã- 
Bretanha. Uma delas é a IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language – Associação 
Internacional de Professores de Inglês como Língua Estrangeira). Quanto à área acadêmica em si, há algumas orientações 
mais voltadas para questões filosóficas, pedagógicas e de pesquisa que, em vários aspectos, distinguem a escola americana da 
britânica. Um pequeno exemplo disso é que na sua página institucional (www.iatefl.org), declara-se que a missão da 
associação é “conectar, desenvolver e dar suporte aos profissionais de ensino de língua inglesa em todo o mundo”. 
Curiosamente, a palavra ‘treinamento’ não consta da declaração. De qualquer maneira, são instituições estabelecidas nos 
centros hegemônicos de língua inglesa, irradiando suas idéias, crenças, tecnologias e seus discursos para profissionais de 
ensino de inglês de praticamente todos os continentes.    

, com sede nos Estados Unidos e com filiais nacionais e 

locais em várias regiões do planeta (no caso do Brasil, temos Braztesol; da Bahia, Ba-

Braztesol), a área de TESOL envolve treinamento especializado (grifo nosso) para potenciais 

docentes, já que falar inglês apenas não qualifica ninguém a ensinar a língua, principalmente 

quando se trata de ensinar pessoas que estão aprendendo o inglês como uma língua adicional. 

Desta forma, ainda segundo o site, TESOL foca exatamente em como se usar o inglês como 

uma língua mundial e como compreender e se sentir confortável com as práticas culturais de 

vários povos nativos desse idioma.  
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Embora no site a palavra ‘educador’ (English language educators) apareça na 

apresentação de TESOL como uma profissão, referindo-se ao docente em geral, na prática, o 

termo é mais comumente utilizado para nomear especialistas da área, geralmente oriundos dos 

países centrais. Esses experts, muitos deles ex-professores nativos de inglês, trafegam por 

todo o mundo, compartilhando sua experiência e seu conhecimento com professores de inglês 

que atuam nas mais diversas (e adversas) realidades locais. Normalmente, quando não 

atrelados a alguma grande editora que patrocina seus livros didáticos de alcance global e 

suposto apelo internacional, esses ‘educadores de professores’ trazem, sob o rótulo de 

‘treinamento’, pacotes metodológicos prontos para serem divulgados e, potencialmente, 

implantados em países periféricos. Provocando um deslumbramento inicial do que seria mais 

uma novidade no mercado de ensino de língua inglesa, esses materiais, normalmente, carecem 

de uma análise crítica profunda que leve tanto a uma adaptação para cada situação sócio-

educacional ou até mesmo ao seu descarte por não responderem adequadamente às 

necessidades de contextos específicos.   

Abrigando uma diversidade de siglas e conceitos, a área de TESOL distingue três 

grandes sub-áreas: ESL (English as a Second Language), EFL (English as a Foreign 

Language) e ESP (English for Special Purposes). Embora haja diferenças fundamentais, 

principalmente no que diz respeito aos objetivos do aprendizado, às referências culturais, à 

utilização do livro didático, entre outras, as práticas pedagógicas de todas elas ainda tendem a 

uma certa homogenização, desconsiderando os aspectos e as especificidades locais.  

Em países em que o inglês é a língua nativa, os professores ensinam ‘Inglês como 

Segunda Língua’ (ESL) para imigrantes e refugiados em quase todos os níveis do sistema 

educacional – fundamental, médio e superior –, assim como atuam na educação de adultos em 

faculdades e programas comunitários. Nas universidades, esses professores trabalham também 

com estudantes internacionais matriculados em programas intensivos e semi-intensivos de 

inglês, sejam como alunos regulares ou temporários nos chamados centros de línguas dessas 

instituições.  

Já em países onde o inglês é uma língua adicional, no contexto de EFL (Inglês como 

Língua Estrangeira), os professores trabalham em praticamente todos os níveis educacionais, 

incluindo-se aí o segmento de cursos livres, inexistentes em países onde o sistema escolar 

regular atua com sucesso na formação de alunos, no mínimo, bilíngües e maciçamente 

presente na maioria dos países, inclusive no Brasil, onde essa tarefa há bastante tempo foi 

abandonada. Segundo a página eletrônica TESOL.org, a função especial do professor de 

inglês como LE é descobrir maneiras criativas de incutir o inglês na vida dos aprendizes fora 
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da sala de aula. Ou seja, o objetivo do docente de inglês como LE é transformar o estudo da 

língua em algo significativo, mesmo que a língua não vá necessariamente ser usada na 

comunicação prática e diária do aprendiz.   

A terceira e também bastante difundida sigla no universo TESOL é ESP. No Brasil, 

curiosamente, a área veio assumir o rótulo generalista de ‘Inglês Instrumental’. Notadamente, 

em quase todo o mundo, tem havido um crescimento vertiginoso do interesse pela área de 

ESP, cujo objetivo principal é desenvolver as habilidades lingüísticas necessárias para que o 

aprendiz, adquirindo um conhecimento básico de uma determinada área de conhecimento 

(engenharia, turismo, ciência da computação, medicina, dentre outros), consiga se comunicar 

com certa fluência ou cumprir com êxito uma determinada tarefa, como, por exemplo, 

interpretar um texto em inglês para uma prova de mestrado ou doutorado ou desfrutar férias 

no exterior sem precisar recorrer a intérpretes ou dicionários de inglês para viajantes. É 

exatamente nessa área em que se trava um debate bastante profícuo no tocante à neutralidade 

(ou não) da língua, o que, no nosso entendimento, tomando como base Foucault (1972), 

quando este afirma que a linguagem em si mesma é um aspecto do discurso, não passa de um 

grande equívoco. Nesse pormenor, a argumentação de Lima, em texto inédito (p.3), é 

especialmente elucidadora:   
O termo ‘inglês instrumental’, em si, é semanticamente 
instável, pois pode sugerir que o aprendiz dominará a língua 
estrangeira como um ‘instrumento’ dócil, uma ferramenta 
inerte para o uso na vida profissional, mantendo-se imune a ela. 
Tal percepção pode ser desconstruída pelos princípios da 
fenomenologia de Heidegger, onde sujeito e objeto se 
modificam mutuamente na relação, em um processo contínuo. 
Na verdade, o aluno de ‘inglês instrumental’, como o de 
qualquer outra abordagem, caso interaja realmente com a 
língua estrangeira, será afetado em sua identidade, pelo 
processo de cisão cultural.  

 

Ainda segundo a mesma página institucional na internet, TESOL é concebido como 

uma disciplina acadêmica multifacetada que requer, mais uma vez, ‘treinamento’ em 

lingüística, aquisição de segunda língua, pedagogia de língua, metodologia, desenvolvimento 

de materiais instrucionais, avaliação e pesquisa, confecção de currículo e conteúdo 

programático, administração de programas e comunicação intercultural. Embora se saiba que 

várias dessas áreas pertencem a um cenário acadêmico-científico voltado muito mais para a 

‘formação’ ou a ‘educação’ de professores de línguas, é corriqueiro nos depararmos com a 

palavra ‘treinamento’, em especial aquele tipo de treinamento que segue a rota centro-

periferia, nas mais diversas situações, onde docentes se reúnem para ouvir e, potencialmente, 
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colocar em prática os ensinamentos e as técnicas apresentados por algum especialista vindo 

dos grandes centros ou do exterior.   

Nesse movimento orientado para o treinamento, direta ou indiretamente, reforça-se a 

idéia de que é possível ‘adestrar’ profissionais para darem aulas de língua de maneira similar 

em qualquer lugar, seguindo-se as orientações quase sublimes de alguém mais capacitado que, 

por algum período de tempo, se materializa nas áreas teoricamente menos privilegiadas, passa 

informações e, logo após, sai de cena. Com algumas exceções, prevalece a tendência de 

relegar-se a um plano secundário o exercício de pensar e refletir sobre essas práticas, bem 

como sobre a utilidade para cada situação específica, além de, quase sempre, deixarem-se de 

lado o conhecimento, a produção, as experiências locais e as questões políticas e ideológicas 

relacionadas ao ensino de inglês num mundo globalizado. 

É, então, sob a rubrica do ‘treinamento’ que, historicamente, a área de TESOL tem 

buscado manter-se como uma disciplina neutra e objetiva, exercendo com bastante sucesso e 

competência o seu papel neo-colonial no contexto global, como critica Shin (2006). Da forma 

que é conduzida, sustenta a autora, a área falha gravemente ao não fomentar a educação de 

professores de língua inglesa a partir da perspectiva do SOL (Speakers of Other Languages). 

Em outras palavras, o campo de TESOL, ainda fortemente orientado por paradigmas oriundos 

dos países centrais de língua inglesa, tem-se mostrado refratário à emergência de posturas 

político-ideológicas que propiciem o surgimento do que Shin (2006) chama de uma autêntica 

“epistemologia autóctone”, cuja principal característica seria o combate à práxis colonizadora 

do viés conservador da área de TESOL como um todo.  

Contudo, como qualquer movimento que emerge na história, é preciso entender as 

razões pelas quais a área que, muito tempo depois, veio a ser conhecida como TESOL, 

apresenta características tão arraigadas a um certo conservadorismo. Segundo Alatis (2005), 

Harold B. Allen, o primeiro presidente do TESOL, aponta os primeiros anos do século XVII 

como o período inicial do ensino de inglês como segunda língua na América Norte, quando os 

colonizadores ingleses queriam ensinar o inglês básico aos povos nativos. Foi só mais tarde, 

portanto, quando os missionários ingleses tentaram converter os nativos ao Cristianismo, que 

o ensino formal de inglês para não-nativos de fato ali se concretizou.  

Já no contexto britânico, como era previsível, o ensino de inglês como segunda língua 

começou em circunstâncias bastante diferentes. Os britânicos eram donos de um império 

magnífico, estabelecido em várias partes do mundo, onde o idioma anglo-saxão era a língua 

oficial ou a língua de instrução, ou ambas as coisas, em seus territórios. Entretanto, 
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complementa Alatis (2005, p.27), três características sobre as raízes do ensino de inglês como 

segunda língua são importantes de serem elencadas:  
(1) O ensino de inglês como SL começou como o ensino da 
língua de colonizadores, de poder econômico, de imperialismo, 
se assim preferirmos. Nestas circunstâncias, os primeiros 
aprendizes do inglês eram socialmente menos poderosos – e, 
em troca, não ensinavam sua língua materna aos nativos de 
inglês, pelo menos a uma grande quantidade de pessoas. 
 
(2) O inglês era a língua de oportunidade, embora limitada, de 
crescimento social e econômico para os aprendizes dentro do 
sistema colonial. 
 
(3) Obviamente, eram os falantes nativos de inglês que 
ensinavam a língua inglesa. 

 

Alatis (2005) conclui então que, ao longo do desenvolvimento da área de TESOL 

como uma atividade profissional, esses três pontos têm se mostrado bastante resistentes. 

Entretanto, no seu texto, o autor sai em defesa da área, afirmando que “TESOL sempre se 

opôs a modelos de educação de professores que concebam o docente prioritariamente como 

um técnico”. Afirma ainda que para a área de TESOL, “o propósito de se ensinar inglês nunca 

foi a homogeneização da sociedade”. Segundo ele, o objetivo do TESOL, portanto, sempre foi 

proporcionar aos aprendizes “a habilidade de trocar de códigos instintivamente e comunicar-

se na língua ou no dialeto mais apropriada(o), utilizando-se da maneira mais correta de se 

alcançar os mais altos níveis de cooperação e os mais baixos de resistência” (ALATIS, 2005, 

p.32). 

Mesmo diante da posição pendular em que a área de TESOL se viu forçada a ocupar a 

partir das críticas contundentes no que se refere à sua natureza de empreendimento fundado 

muito mais no TE que no SOL, a realidade demonstra que ainda há muito o que se conquistar 

para que se alcance, pelo menos, um certo equilíbrio nesse movimento. Principalmente, 

diríamos, no tocante a uma possível re-estruturação da atividade profissional per se.  

Vimos que, para cada falante nativo de inglês, existem atualmente no mundo, pelo 

menos, três não-nativos. Isso significa que a demanda pela língua e, conseqüentemente, por 

professores de inglês, continua em franco crescimento, o que, sem dúvida, fortalece a área 

profissional. Entretanto, como defende Kumaravadivelu (2006a, p.19), para se fazer mais 

coerente com a nova realidade, o campo de TESOL precisa passar por uma re-estruturação 

transformadora que, por exemplo, privilegie o florescimento de múltiplas identidades, 

enxergando a língua inglesa muito mais como uma ferramenta de comunicação reconstruída 

nos mais diferentes espaços sociolingüísticos que como um simples ‘transportador cultural’ 
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ou um ‘símbolo de identidade cultural’, “deixando, assim, de se alimentar pela crença 

antropológica anacrônica na inseparabilidade da conexão língua e cultura”. Isto é, como 

esclarece Modiano (2001a, p.342), com o inglês tornando-se uma propriedade pública de 

alcance transnacional, em paralelo, emerge uma cultura global em que “vão sendo criados 

artefatos culturais em língua inglesa por falantes não-nativos”.  

Por muito tempo, estamos vivenciando a ‘construção’ de métodos de TESOL sempre 

impostos como um exercício de cima para baixo, isto é, do Norte para o Sul. Segundo 

Kumaravadivelu (2003), com a emergência do colonialismo, esses métodos perecem ter 

assumido características facilmente identificáveis como, por exemplo, o fato de estarem 

geralmente fundados em conceitos idealizados, prontos para serem exportados para outros 

contextos igualmente idealizados. Mais especificamente, em outro escrito, Kumaravadivelu 

(2006a, p.20) lembra que “desde o surgimento do método áudio-lingual nos anos 1940, a área 

de TESOL tem presenciado método após método sair das universidades ocidentais e através 

das editoras ocidentais se espalhar pelo mundo”. Assim, como política de garantia de sucesso, 

em cada ocasião do lançamento de um novo método, assegura-se aos professores de outros 

países e de outras culturas que esse ou aquele método é o correto, o apropriado para aquela 

realidade, e que o papel do docente “é adaptar o método [importado] a seus alunos ou seus 

alunos ao mesmo” (KUMARAVADIVELU, 2006a, p.20). Ou seja, aos professores de outros 

centros que não os hegemônicos é legado um exercício receptivo em que se opera a partir de 

uma epistemologia alheia e não autóctone, como defende Shin (2006), demonstrando 

claramente que, nesse campo, muito pouco tem sido concebido a partir de uma perspectiva 

SOL.  

O “E” presente na sigla TESOL continua a implicar em uma variante hegemônica, seja 

a americana ou a britânica, a ser ensinada nas salas de aulas espalhadas pelo planeta. O 

próprio Alatis (2005, p.33) reconhece o problema e admite que “a idéia de um padrão é 

insustentável porque ignora a internacionalização tanto dos usos do inglês quanto dos seus 

usuários”. Em outras palavras, o “E em TESOL continua a implicar na atitude fossilizada de 

um padrão ocidentalizado prescrito” (ALATIS, 2005, p.34) e, embora saibamos que “a língua 

inglesa continuará a colonizar mentes e corações de milhões de falantes não-nativos, a 

promoção de um inglês padrão culturalmente específico está condenada ao fracasso” 

(MODIANO, 2001a, p.342). 

Um outro ponto importante com reflexos diretos para a área de TESOL, mas ainda 

pouco discutido na esfera pedagógica, diz respeito ao caráter colonial da língua inglesa, 

previamente mencionado. Pennycook (1998) ressalta que algumas das ideologias centrais do 
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ensino de língua inglesa atual têm suas origens nas construções culturais do colonialismo e 

que “a construção do ‘EU’ (SELF) e do ‘OUTRO’ (OTHER), de TE e SOL, permanece até 

hoje em muitos domínios do ensino de língua inglesa” (p.22). Na visão do autor, o ELI nesse 

período pós-colonial ainda se apresenta como um local de (re)produção de formas e discursos 

culturais preponderantemente ocidentais (PENNYCOOK, 1998). Inconscientemente ou não, 

muitos aspectos da prática atual na área de TESOL continuam a reforçar a hegemonia cultural 

ocidental (NORTON, 1997).    

Sabemos que, historicamente, as línguas têm sido grandes e fiéis companheiras dos 

impérios. No caso do inglês, as coisas não poderiam ser diferentes. Segundo Kumaravadivelu 

(2006a), a coloração colonial do inglês e do seu ensino apresenta quatro dimensões: 

acadêmica, lingüística, cultural e econômica. O autor explica cada uma delas: 
A dimensão acadêmica refere-se aos expedientes usados por 
acadêmicos ocidentais para divulgar seus próprios interesses, 
disseminando o conhecimento ocidental e denegrindo o 
conhecimento local. A dimensão lingüística diz respeito às 
formas pelas quais o conhecimento e o uso das línguas locais 
eram transformados em elementos irrelevantes para o ensino e 
aprendizagem do inglês como uma língua adicional. A 
dimensão cultural integra o ensino de língua inglesa e o ensino 
da cultura ocidental, com o objetivo de desenvolver nos 
aprendizes uma empatia cultural em relação à comunidade da 
língua alvo. Essas três dimensões estão intimamente ligadas a 
uma dimensão econômica que promove a adição de postos de 
trabalho e riqueza à economia dos países de língua inglesa 
através de uma indústria de Ensino de Língua Inglesa de 
alcance mundial. Coletivamente, essas quatro dimensões 
coloniais serviram e continuarão a servir aos interesses dos 
países de língua inglesa, assim como aos falantes e 
profissionais nativos de inglês (KUMURAVADIVELU, 2006a, 
p.12-13).   

 

Ainda com referência a essa dimensão econômica, Brutt-Griffler e Samimy (1999) 

complementam que os nativos de língua inglesa possuem um capital ‘lingüístico’ que pode ser 

transformado em capital ‘econômico’ (acesso a empregos). Por conseguinte, devido ao capital 

‘simbólico’ atribuído a esse poderoso capital lingüístico, os falantes nativos geralmente 

outorgam a si mesmos um ‘capital cultural’ das mais diversas ordens (cf. BOURDIEU, 1991).  

Como podemos notar, a discussão é importante e há múltiplas implicações a se 

considerar. Desenvolver uma epistemologia autóctone de ensino de língua inglesa ou talvez 

aquilo que Pennycook (2001b) chama de “insurreição dos conhecimentos subjugados”, 

quando se propaga e se consolida fortemente o princípio de que “língua é um sistema 

estrutural hermético desvinculado de questões sociais, culturais e políticas” (PENNYCOOK, 

2001b, p.78), não é uma tarefa muito simples. É por isso que várias vozes, sejam dos países 
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centrais ou periféricos, têm se levantado em prol de um movimento a favor da politização da 

área de TESOL. Isto é, considerando-se as características peculiares da atual condição do 

inglês como a língua de comunicação internacional, tem-se buscado sensibilizar os 

profissionais de TESOL, educadores e os próprios professores de ILI, principalmente aqueles 

oriundos dos círculos ‘externo’ e ‘de expansão’, para a importância de adotarem-se 

abordagens críticas de TESOL. 

É nesse contexto de questionamento e contestação, que Rajagopalan (2005, p.147) 

afirma que, nos últimos anos, em todas as partes do mundo, “tem havido uma crescente 

tomada de consciência por parte de profissionais que atuam nessa gigantesca empreitada de 

alcance global chamada TESOL, no que diz respeito às implicações ideológicas do trabalho 

que exercem”. Pennycook (2001b, p.86) corrobora com as palavras de Rajagopalan e salienta 

que, pelo fato de a expansão do inglês ser vista como algo natural, neutro e benéfico, “os 

professores de inglês têm sido muito mal servidos por uma gama de conhecimentos que 

ignoram as implicações culturais e políticas desse processo de expansão”.   

Matsuda (2003) salienta que o inglês ainda é ensinado como uma língua dos países do 

‘círculo central’, baseado quase que exclusivamente no inglês britânico ou americano, através 

de livros didáticos recheados de personagens e tópicos culturais desses locais. Nunan (2003, 

p.590), por sua vez, postula que “os profissionais de TESOL precisam ter um entendimento 

mais claro sobre as implicações das políticas educacionais relacionadas ao inglês global”, já 

que, ao ocuparem uma posição central na política da língua inglesa, essas pessoas devem ter 

“a compreensão exata do impacto do inglês como uma língua global nas práticas educacionais 

e como meio de instrução em sistemas educacionais ao redor do mundo” (p.591). 

Para Modiano (2001b, p.170), uma língua franca deve se portar como um meio de 

comunicação que leve os indivíduos a interagir com outros, sem, necessariamente, se alinhar 

com posições ideológicas de uma determinada comunidade de fala nativa. Entretanto, quando 

se trata do ensino de inglês, fica evidente que muitos profissionais ainda se utilizam de 

práticas pedagógicas tradicionalistas e, ao fazê-lo, se apresentam como embaixadores 

culturais, expondo seus aprendizes à língua e à cultura-alvo, da mesma forma que um curador 

cuida pessoalmente de um grupo de filantropos numa visita ao seu museu:  
Orgulhosos de suas conquistas na literatura, nas artes e na 
ciência, os defensores das práticas tradicionalistas do ensino de 
língua inglesa não vêem problema algum em reunir esforços 
para garantir aos seus aprendizes a oportunidade de se 
aprofundarem em estudos americanos e/ou britânicos como 
uma forma de alcançarem uma proficiência quase nativa da 
língua inglesa. Entretanto, como o senso de identidade cultural 
do aluno é afetado por tais práticas, os profissionais de ELI vão 
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querer estar mais atentos às conseqüências de seus atos. Além 
disso, fica cada vez mais evidente que imperialismo cultural e 
imperialismo lingüístico andam de mãos dadas. Para alguns 
aprendizes, este processo poderia ser o desejável. A questão 
que clama para ser feita, contudo, é se tal imposição implica na 
preservação do pluralismo cultural (e da integridade e 
sobrevivência de línguas ameaçadas). Mais ainda, se implica na 
preservação da integridade daquele aluno que prefere aprender 
inglês a partir de uma perspectiva mais global. [...] Ambos, 
professores e aprendizes, através de uma avaliação crítica de 
tais práticas, podem estabelecer uma melhor sustentação para o 
ensino e a aprendizagem de língua estrangeira. Portanto, uma 
tomada de consciência crítica no tocante à imposição 
ideológica das práticas tradicionais do ELI trará oportunidades 
para o desenvolvimento de uma língua franca melhor preparada 
para acomodar as necessidades e os desejos dos povos 
culturalmente diversos que fazem uso da língua inglesa 
(MODIANO, 2001b, p.170-171).  

 

Essas e tantas outras assertivas sobre o tema, principalmente tomando-se como pano 

de fundo a condição do inglês como língua internacional e suas peculiaridades cada vez mais 

singulares, sedimentam as bases, tanto em níveis teóricos quanto práticos, para a consolidação 

da busca pela aplicação de abordagens críticas à área de ensino e aprendizagem de inglês.     

Como reiteram Pennycook (1999, 2001b), Guilherme (2002), Rajagopalan (2005), 

Kumuravadivelu (2003, 2006a, b), dentre outros, abordagens críticas a serem implementadas 

na área de TESOL: 

(1) são fundamentalmente políticas;  

(2) são muitas e diversas, cada uma adequada ao seu contexto específico;  

(3) não são simplesmente a aplicação da pedagogia crítica à área;  

(4) significam muito mais que arrumar a sala de aula em círculo e discutir questões 

sociais;  

(5) necessitam de uma dimensão transformadora, assim como uma dimensão crítico-

analítica;  

(6) suscitam uma compreensão política do local da pedagogia e o desenvolvimento de 

uma forma de ensinar, visando à transformação; 

(7) comprometem-se com a re-estruturação da educação lingüística em favor dos 

grupos de aprendizes marginalizados;  

(8) compartilham uma orientação para o entendimento da educação lingüística como 

práticas sociais relacionadas a questões políticas e sociais mais amplas;  

(9) discutem o papel da linguagem no processo de reprodução de relações sociais 

assimétricas; 
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(10) buscam empoderar os aprendizes, dando-lhes oportunidades de descobrir e 

analisar criticamente as convenções das comunidades de fala nativas e levando-os à 

emancipação através do desenvolvimento de alternativas às convenções dominantes; 

(11) admitem que a língua(gem) está basicamente envolvida com questões de classe, 

poder e conhecimento;  

(12) defendem a inclusão como um meio de transformação;  

(13) engajam-se em questões de poder e diferença, necessitando dos meios teóricos e 

pedagógicos para fazê-lo;  

(14) defendem uma visão de língua igualmente produtiva e reflexiva das relações 

sociais; 

(15) não ignoram questões de poder, ideologia e discurso; 

(16) propõem a compreensão política da sala de aula de LE;  

(17) consideram as relações sociais e ideológicas dentro da sala de aula e sua conexão 

com o mundo exterior;  

(18) enxergam a sala de aula através de lentes ideológicas e de dinâmicas de poder e 

iniqüidade; 

(19) objetivam muito mais que apenas descrever pessimisticamente o que existe de 

errado no processo de educação lingüística; 

(20) sugerem possibilidades de mudança; 

(21) defendem a autonomia do professor em todas as fases do processo pedagógico; 

(22) assumem que todos os materiais didáticos carregam mensagens culturais e 

ideológicas; 

(23) consideram o trabalho com identidade na sala de aula muito mais que descritivo 

ou interpretativo, mas, essencialmente, transformador. 

 

Mais especificamente, para sumarizar, diz Pennycook (1999): 
Dada a complexidade das relações sociais, culturais e 
pedagógicas, uma abordagem crítica de TESOL precisa operar 
em múltiplos níveis, incluindo, uma compreensão de um 
domínio crítico, uma abordagem à pedagogia que vise à 
transformação, uma maneira de mudar as relações pedagógicas 
com o objetivo de garantir aos aprendizes maior controle 
curricular e formas de engajamento para com a diferença, não 
apenas em termos de inclusão e questionamentos, mas também 
no nível do desejo (PENNYCOOK, 1999, p.341). 

 

Certamente, muitas dessas premissas perpassam os vários domínios teóricos e práticos 

de várias abordagens críticas (Lingüística Aplicada Crítica, Análise do Discurso Crítica, 
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Pedagogia Crítica, para citar algumas) aplicadas a áreas do conhecimento consolidadas como 

a Lingüística Aplicada, Análise do Discurso, Educação, Tradução, dentre outras. Como 

lembra Modiano (2001a), é impossível se aprender uma língua sem se influenciar ideológica, 

política e culturalmente. No caso de uma língua de alcance internacional como o inglês, essas 

influências, principalmente no tocante ao seu processo de ensino e aprendizagem, foram, por 

muito tempo, mantidas em um plano secundário. A ênfase maior sempre foi dada à premência 

de se dominar o idioma que se apresenta no mundo contemporâneo como uma espécie de 

“lâmpada mágica de Aladim” que habilita aquele que a possui a “abrir os portões dos 

negócios internacionais, da tecnologia, ciência e das viagens” (KACHRU, 1990, p.1), sem 

falar no poder social que lhe é conferido por conta desse domínio. 

Entretanto, como reiterado repetidamente, a língua nunca foi, não é e jamais será um 

veículo neutro, uma vez que está umbilicalmente ligada a um específico sistema econômico, 

social, político e ideológico. Tomando o inglês como referência, Pennycook (1994) é um dos 

teóricos que trazem tal questão à tona com certa freqüência e, com veemência, tenta 

desconstruir o discurso que sugere a mundialidade dessa língua como algo natural, neutro e 

benéfico. Na sua visão, a expansão do inglês não é simplesmente a expansão de uma língua, é 

também a expansão de um conjunto de discursos que, nas entrelinhas, além de promoverem a 

própria língua, encampam concomitantemente ideais do Ocidente e da modernidade como 

progresso, capitalismo, (neo)liberalismo, democracia, entre outros.  

Questões como essa não podem mais deixar de freqüentar os espaços pedagógicos 

onde se realiza o processo de ensino e aprendizagem de LE. Ainda recorrendo a Pennycook 

(1994), o autor afirma que, ao contrário do que tem a feito a Lingüística Aplicada clássica, 

sempre privilegiando os aspectos sócio-psicológicos, metodológicos e lingüísticos do ensino 

de LE, é preciso que retiremos da sombra os aspectos políticos e ideológicos, unindo a estes a 

necessidade de conduzirmos o ensino de LE, em especial de ILI, visando ao desenvolvimento 

da competência intercultural crítica do aprendiz, assim como à sua preparação para o 

exercício de uma cidadania cosmopolita emancipatória (GUILHERME, 2007)17

                                                           
17Henry Giroux, em entrevista a Manuela Guilherme (2006, p.164), explica que uma noção globalizada de cidadania expande 
aquele conceito do contrato social para além das fronteiras do estado-nação, invocando uma noção mais ampla de democracia 
na qual o global se transforma no espaço propício para o exercício de coragem cívica, responsabilidade social, política e 
compaixão pelos apelos dos outros.  

. É nesse 

contexto de empoderamento, autonomia e criticidade legado a professores e aprendizes de ILI 

que a pedagogia crítica emerge como esteio fundamental pela busca do sucesso nessa 

empreitada político-ideológica de se ensinar e aprender o idioma que mais se espalha pelo 

planeta. 



 

 

159 

4.4.2 A Pedagogia Crítica e a sala de aula de ILI 
 

Hoje em dia, ao abordarmos os processos pedagógicos de inglês como LI, faz-se 

premente considerarmos suas particularidades como, por exemplo, o fato de ser uma língua 

que conta com mais falantes não-nativos que nativos. Por essa característica, necessariamente, 

o ILI acata as mais variadas amostras de discursos, desprende-se das culturas originais, muitas 

vezes tidas como únicas e superiores, desterritorializa-se e, finalmente, potencializa em 

grande escala o seu uso como ferramenta essencialmente intercultural.  

O diálogo entre a PC e o ensino de LE, e do inglês como LI, especificamente, parece 

atingir patamares de consolidação cada vez mais concretos. Muito programas acadêmicos de 

formação de professores, cursos de licenciatura plena nas universidades, programas de 

educação, desenvolvimento e (re)qualificação de docentes de inglês já contemplam diversas 

disciplinas, em especial, os Estudos Culturais, um campo de estudo que tem o mérito de trazer 

para o universo da Lingüística Aplicada e da Pedagogia, por exemplo, elementos teóricos e 

práticos que convidam o docente a refletir e a redimensionar sua prática de sala de aula a 

partir de questões que vão muito além dos comandos técnicos do dia-a-dia.  

Segundo Mota (2004), a partir da década de 1980, as crescentes ondas migratórias 

provenientes da América Latina, inclusive do Brasil, e do Sudeste da Ásia (Tailândia, 

Vietnam, Filipinas, Laos, Cambodia, entre outros), as escolas norte-americanas passaram a 

conviver com um grupo populacional acentuadamente multilíngüe e multicultural. Nesse 

contexto, foram concebidos diversos projetos pedagógicos fundamentados na Pedagogia 

Radical de Henry Giroux, que propunha, dentre outras coisas, o desenvolvimento de uma 

política cultural espelhada nas idéias de Bakthin e Freire. Ainda de acordo com a autora, a 

crença de Giroux era que “a escola deve analisar criticamente a produção e a transformação 

dos processos culturais a partir de três discursos essenciais: o da produção, o do texto e o das 

culturas vivas” (MOTA, 2004, p.44). Giroux explica cada um desses discursos: 
No primeiro, é necessário que se compreenda a inserção da 
escola na realidade social e que se veja criticamente como a 
sociedade determina e controla para que esta sirva aos 
interesses da classe dominante. No discurso do texto, os 
educadores devem, durante todo o processo educacional, estar 
atentos aos significados das formas culturais que circulam nas 
atividades escolares; outras vozes necessitam ser ouvidas para 
que os alunos tenham maior diversidade nas formas de 
conhecimento. E, finalmente, é no discurso das culturas vivas 
que o educador e o educando conseguem refletir sobre suas 
histórias, seus relatos pessoais, a multiplicidade de identidades, 
suas possibilidades de transformação social (GIROUX, 1986 
apud MOTA, 2004, p.44-45).  
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Narrando mais algumas experiências norte-americanas de aproximação entre o ensino 

de inglês como segunda língua (SL) e a pedagogia freireana, Mota (2004) menciona um 

projeto de alfabetização em inglês como SL em uma sala de aula bilíngüe, na cidade de 

Milwaukee, estado de Wisconsin. Questões sociais trazidas para a classe pelos alunos eram 

formalmente discutidas e trabalhadas de forma crítica, inclusive com os aprendizes travando 

contatos com as pessoas da comunidade, com o intuito de terem acesso a informações mais 

detalhadas sobre assuntos como desemprego, condições precárias de trabalho, discriminação, 

dentre outros. “Essa abordagem ressalta a importância política da voz do estudante, além de 

mostrar como o enfoque de um conflito local traz a oportunidade de o aluno querer investigar 

sua própria realidade de vida” (MOTA, 2004, p.45).    

Mota (2004) relata também dois trabalhos críticos interessantes elaborados com 

materiais didáticos de língua inglesa. No primeiro deles, Auerbach e Burgess (1985), em uma 

classe de imigrantes trabalhadores de baixa renda, identificam diversos textos com forte 

imposição de valores culturais totalmente distantes da realidade social dos aprendizes. “Os 

autores apontam que as diferenças culturais são muitas vezes usadas como pretextos para 

situações de humor, de forma desrespeitosa à condição de vida do imigrante” (MOTA, 2004, 

p.46).  

Já a experiência de Graman (1988) com alunos imigrantes trabalhadores rurais na 

região do Colorado (EUA), em que ele, como professor ainda novato, tentando aplicar a 

pedagogia de Paulo Freire à aprendizagem do inglês como SL, questiona o conteúdo dos 

textos no material didático, é citada por Mota (2004) como outro exemplo de uma postura 

crítica frente a práticas pedagógicas tradicionais. Na sua narrativa, Graman (1988) explica que 

depois de três semanas de aula em que trabalhou basicamente com exercícios de tradução, 

repetição, substituição e outras estratégias mecânicas voltadas para os aspectos gramaticais do 

inglês, “as aulas degeneraram em sessões nas quais, como um amestrador, eu conduzia meus 

alunos, como papagaios, a produzir sons e repetir frases e sentenças que, de maneira alguma, 

refletiam a realidade imediata dos desafios de suas vidas” (p.434).   

Para Graman (1988), suas aulas não privilegiavam a produção de significados até o dia 

em que ele decidiu aplicar os princípios freireanos a partir da leitura da obra Pedagogia do 

Oprimido. Migrando de sentenças vazias, artificiais e alienantes para conteúdos mais 

significativos e dinâmicos, Graman (1988) concluiu que os aprendizes são muito mais 

susceptíveis a se desenvolver intelectual e linguisticamente quando analisam suas próprias 

experiências e fazem uso de suas próprias palavras para descrever e melhor compreender 

essas experiências.  
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Na sua reflexão, Graman (1988) defende que a sala de aula não deve servir de palco de 

treinamento de vozes prescritas, mas se tornar o microcosmo do próprio mundo real. Isto é, a 

sala de aula não deveria se imbuir do objetivo de preparar o aluno para o mundo, mas, ao 

contrário, ser o mundo real. Nesse sentido, Graman (1988) vê como a mais importante 

contribuição da pedagogia crítica freireana para o ensino de inglês como SL o enfoque no ato 

de ajudar o aluno a aprender a ler o mundo por si próprio e a expressar suas idéias em 

linguagem autêntica que sirva como meio para realizar tarefas de vida muito mais 

abrangentes, tais como o crescimento pessoal, social e político (GRAMAN, 1988; MOTA, 

2004). Complementa o autor:  
Aplicando a pedagogia de Freire à aprendizagem [de SL], 
alunos e professores se vêem diante da oportunidade e dos 
meios para fazer muito mais que aprender uma língua: eles 
podem conquistar a liberdade de pensar e agir como seres 
criticamente conscientes. Isso significa a humanização do 
processo de educar (GRAMAN, 1988, p.448).   

 

Na verdade, essas experiências não podem ser vistas como novidade absoluta. É fato 

que, ao longo da história do ensino de inglês como LE, os professores são pouco encorajados 

a abordar questões sociopolíticas. Para educadores e intelectuais como Freire (1970), essas 

questões estão no centro de todo processo educacional, ficando, então, na área da linguagem, 

uma lacuna fundamental a ser preenchida. Como lembram Crookes e Al Lehner (1998), 

devido à grande ênfase apenas nos aspectos lingüísticos, as bases morais e filosóficas para o 

desenvolvimento de professores sempre deixaram a desejar. Na contramão dessa corrente, 

portanto, a PC aplicada ao ensino de inglês como SL/LE/LI busca reverter essa tendência e 

procura aliar o desenvolvimento das habilidades comunicativas às habilidades de desenvolver 

a consciência crítica sobre o mundo e agir no mundo, com o objetivo de melhorar as 

condições de vida das pessoas.  

Ainda na década de 1970, Crawford, calcada nas idéias de Freire, apresenta uma série 

de princípios que, para ela, devem orientar o ensino e a aprendizagem de SL e LE. No caso do 

inglês, mesmo assumindo características bastante diferentes de uma LE na sua definição 

básica, esses princípios são mais que válidos e, para nós, devem habitar sempre as mentes de 

professores e alunos de ILI. Alguns desses princípios estão listados a seguir:  

(1) O conteúdo do currículo deve ter origem no contexto de vida dos alunos, expressos 

em temas próximos de sua realidade; 

(2) A organização do currículo reconhece a sala de aula como uma entidade e um 

recurso sociais; 
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(3) O professor interage com os aprendizes no papel de aprendiz; 

(4) O professor contribui com suas idéias, experiências, opiniões e percepções para o 

processo dialógico; 

(5) A função do professor é apresentar e discutir com seus alunos os mais variados 

problemas que cercam a realidade dos aprendizes; 

(6) Os aprendizes produzem seus próprios materiais de aprendizagem; 

(7) Aos aprendizes são outorgados direito e poder de decisão; 

(8) O objetivo da educação é desenvolver o pensamento crítico através de situações-

problema apresentadas aos aprendizes para que estes possam percebê-las, refletir sobre as 

mesmas e nelas atuar;  

(9) A ação dialógica permeia todo o conteúdo do cenário educacional. 

 

Da década de 1970 até os dias de hoje, obviamente, o mundo passou e vem passando 

por incontáveis e surpreendentes mudanças. No campo da educação lingüística, embora tenha 

havido mudanças e desenvolvimentos significativos na área metodológica, nos parece 

importante mencionar que, em muitos aspectos, ainda nos mantemos resistentes à adoção 

mais sistemática de princípios da pedagogia crítica, principalmente no ensino de LE. Isso não 

quer dizer, contudo, que o tema não venha sendo estudado e debatido por acadêmicos e 

pesquisadores de diversas partes do mundo.  

Concomitantemente aos desenvolvimentos da área de um modo geral, a literatura da 

PC aplicada ao ensino de LE registra dois caminhos principais que, de uma forma ou de outra, 

foram trilhados por aqueles profissionais de LE que se preocupam com a necessidade de 

transformar a sua sala de aula em uma arena de discussões importantes para sua vida e para a 

vida de seus alunos. O primeiro desses caminhos refere-se às críticas sociopolíticas mais 

abstratas, tendo Henry Giroux e Peter McLaren como vozes mais proeminentes no âmbito 

geral, e Alastair Pennycook, no âmbito de ensino de língua.  

O outro caminho está mais ligado às discussões de sala de aula, práticas instrucionais e 

materiais didáticos, projetando-se em trabalhos de vários pesquisadores como Auerbach, 

Graman, Benesch, dentre muitos outros, em especial, aqueles do chamado ‘Terceiro Mundo’, 

na parte sul do planeta. Como Paulo Freire é um homem do Hemisfério Sul, o seu trabalho de 

educador no Brasil, na América Latina e na África, onde atuou como conselheiro de governos 

anti-colonialistas, emprestou grande força revolucionária à PC. Através de autores também 

oriundos de países em desenvolvimento como Rajagopalan (Índia-Brasil), Kumaravadivelu 

(Índia), Canagarajah (Sri Lanka), Moita Lopes (Brasil), só para citar alguns, a PC aplicada ao 
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ensino de SL/LE tem assumido o seu viés anti e pós-colonial com igual vigor (CROOKES, 

2003).  

Ao considerarmos o poder alcançado pelo inglês como a língua da globalização atual, 

o papel crucial que esse idioma ostenta na economia mundial, na mídia, na academia, no 

entretenimento, e sua influência direta na vida das pessoas, os dois caminhos se encontram, se 

complementam. Desse encontro, emerge o convite a professores e alunos para defenderem e 

se engajarem num processo permanente de construção de uma PC do inglês como língua 

global (GUILHERME, 2007).      

Como afirmamos acima, as pesquisas sobre a aplicação da PC ao ensino/aprendizagem 

de LE não estão muito difundidas ou sequer são discutidas em alguns contextos. Mesmo 

assim, pesquisadores como Kramsch (1993) realçam a importância de uma pedagogia crítica 

de LE, afirmando que, dentre outras coisas, a PC pode contribuir para a variação do usual 

discurso interacional da sala de aula. Seguindo essa linha de raciocínio, Kramsch (1993) 

procura resumir as principais características de uma pedagogia crítica de língua e LE sob os 

seguintes aspectos:  
(1) Consciência do contexto global: Cada momento de fala ou 
silêncio, participação e não-participação, é emblemático de um 
contexto cultural mais amplo ao qual o professor deve estar 
atento, assim como deve também chamar a atenção de seus 
alunos para tal;  
 
(2) Conhecimento local: Nossa tarefa principal, como muitos 
professores acreditam, não é buscar as melhores formas de 
‘fazer nossos alunos falar’, mas entender de maneira cada vez 
mais sensível por que eles falam do jeito que falam ou por que 
eles ficam calados;  
 
(3) Habilidade para ouvir: A mais importante e mais difícil 
tarefa para o professor não é ensinar, mas ouvir. Educadores de 
língua críticos devem ter como um de seus objetivos principais 
ouvir o discurso do Outro (de todos os outros). Os professores, 
raramente, são treinados para ouvir os silêncios e as acepções e 
crenças implícitas de seus aprendizes. Introspecção e auto-
avaliação crítica são essenciais para o futuro desenvolvimento 
de qualquer professor de língua.   
  
(4) Metalinguagem: Falar sobre a língua é o que a sala de aula 
faz de melhor e mesmo assim essa potencial fonte de 
conhecimento não tem sido abordada, inclusive nas salas de 
aula comunicativas. [...] a pedagogia comunicativa tem 
mostrado que há muito mais para se aprender uma língua que 
estruturas. A metalinguagem praticamente desapareceu de 
muitas abordagens. A maior parte do que é apropriado 
socioculturalmente necessita de metalinguagem. Os contextos 
são muito variados, estão em constante mudança; 
comportamentos devem ser observados, analisados e 
discutidos. A sala de aula é o lugar por excelência onde 
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comportamentos podem ser demonstrados e discutidos como 
exemplos da construção de significados;  
 
(5) Fazendo o possível com palavras: Falar uma língua 
estrangeira é sobreviver com uma quantidade limitada de 
palavras pertencentes a outrem; ensinar a língua oral é ensinar 
produtividade, imaginação e busca eficiente em todos os níveis 
de significação; 
 
(6) Autonomia e controle: O esforço entre o desejo dos 
aprendizes em se apropriarem da língua estrangeira para 
cumprirem seus próprios objetivos e a responsabilidade do 
professor em sociabilizá-los num comportamento lingüística e 
socioculturalmente apropriado são pontos centrais de qualquer 
empreitada educacional. O bom professor promove ao mesmo 
tempo aquiescência e rebeldia.  
 
(7) A longa jornada: A relação entre o que o professor ensina e 
os alunos aprendem é, na melhor das hipóteses, indireta, para 
ser contabilizada, não em dias ou meses, mas de maneiras 
incidentais e inesperadas. Devido ao pouco tempo que os 
professores dispõem para ensinar tudo o que é necessário 
ensinar, eles precisam batalhar por momentos memoráveis – 
momentos particulares de insight dialógico que possam 
provocar tanto dor quanto prazer, choque e contemplação. Ao 
invés de perguntarem “O que meus alunos irão lembrar de tudo 
aquilo que lhes ensinei?”, seria mais interessante perguntar: “O 
que vale a pena ser lembrado dentre as muitas coisas que meus 
alunos aprenderam?” (KRAMSCH, 1993, p.244-246). 
 

Guilherme (2002, 2003, 2007) é outra pesquisadora que dedica uma boa parte de seus 

escritos ao diálogo entre a PC e o ensino de línguas. Segundo a autora, a PC nos garante 

perspectivas e processos que podem perfeitamente ser implementados dentro do escopo do 

ensino de línguas e culturas estrangeiras. Dentre eles, podemos enumerar: ‘reflexão’, 

‘dissenso’, ‘diferença’, ‘diálogo’, ‘empoderamento’, ‘ação’ e ‘esperança’. Quando 

implementadas, essas noções, além de se transformarem em ferramentas importantes para 

uma abordagem crítica ao ensino de LE, adquirem significados específicos que recobrem 

nossa tarefa de propósitos políticos e culturais definitivos (GUILHERME, 2002). 

Trabalhando cada noção mais especificamente, ‘reflexão’ é um elemento de 

inquestionável função em qualquer processo educacional. Normalmente negligenciado, o ato 

de refletir é substituído por memorização e interpretação de fatos, generalizações culturais e, 

não raramente, por estereótipos. A PC devota tratamento especial à reflexão, o que, por si só, 

gera alguma controvérsia. Não é fácil trazer à reflexão sistemática, com objetivos 

transformadores, profissionais que durante muito tempo colocaram sua experiência a serviço 

do treinamento técnico e da aplicação de habilidades (GUILHERME, 2002; PHIPPS; 

GUILHERME, 2004).   
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‘Dissenso’ é um outro aspecto primordial da PC que tem como característica principal 

dar voz, legitimidade, tempo e espaço à contradição, contestação e oposição. O dissenso está 

organicamente ligado ao pensamento crítico, e como um procedimento deste e um possível 

resultado da reflexão crítica, ele estabelece a conexão com a intervenção política e social, 

“uma vez que questiona o status daquilo que Foucault chamou de ‘regimes de verdade’, os 

quais determinam o que é verdadeiro e o que é falso e as implicações disso para as estruturas 

de poder” (GUILHERME, 2002, p.41)18

Já a noção de ‘diferença’ está intrinsecamente ligada ao universo do multiculturalismo 

e da interculturalidade, hoje, cenário fundamental onde se desenvolve e se expande o inglês 

(ou se expandem os ‘ingleses’) como língua internacional. Concebida por Henry Giroux a 

partir da idéia de ‘pedagogia de fronteira’ (border pedagogy)

. 

19

                                                           
18Para Foucault (1980), toda sociedade possui sua ‘política geral de verdade’, legitimada através dos tipos de discursos 
tomados como verdade, os mecanismos que ajudam as pessoas a distinguirem o que é falso e o que é verdadeiro, entre outros. 
19O conceito de ‘pedagogia de fronteira’ desenvolvido por Giroux endossa um discurso ‘descentralizador’ do pós-
modernismo e realça as culturas consideradas marginais e inferiores. “O conceito também ‘desconstrói’ a idéia de um sujeito 
cultural monolítico e o concebe como multifacetado, em constante mudança, numa sociedade complexa e em processo de 
evolução ininterrupto” (GUILHERME, 2002, p.43).  
 
 

, a noção de diferença é 

extremamente importante para uma pedagogia crítica de línguas/culturas estrangeiras e 

comunicação intercultural porque, além de constituir uma resposta aos contextos pós-

nacionais, pós-coloniais e multiculturais em que vivemos, “rejeita o elitismo tradicional e a 

ênfase nos cânones e padrões lingüísticos e culturais, incluindo o ‘diferente’, e derrubando 

barreiras sociais e noções pré-concebidas do Outro inferior ou superior” (PHIPPS; 

GUILHERME, 2004, p.4). 

O ‘diálogo’, aspecto central da pedagogia freireana, como vimos anteriormente, é um 

outro elemento que reúne grande potencial para o ensino de LE e comunicação intercultural. 

Como afirma o próprio Freire (1970, p.83), o diálogo é o encontro dos homens para ser mais e 

“somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz também de gerá-lo”. O diálogo 

crítico não é bate-papo vazio, uma vez que está relacionado à reflexão e ação críticas. Sendo 

assim, “preparar os aprendizes para tornarem-se cidadãos ativos e responsáveis significa 

fomentar uma atitude interativa dialógica” (GUILHERME, 2002, p.47).  

A noção de ‘empoderamento’ está cada vez mais presente nas discussões sobre 

práticas pedagógicas de línguas e culturas estrangeiras. “O empoderamento de professores e 

alunos se realiza através da prática de reflexão e diálogo críticos e do reconhecimento da 

diferença e do dissenso, e é expresso na validação de suas vozes” (PHIPPS; GUILHERME, 

2004, p.4).  
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Em se tratando de educação intercultural,  
[...] noções de empoderamento são úteis nos encontros 
nacionais/interculturais onde indivíduos estão criticamente 
conscientes de que precisam negociar relações de poder nas 
suas ‘extremidades’. [...] Uma pedagogia de empoderamento 
supera a frágil noção de ‘tolerância’ pela diferença cultural, 
concedendo a qualquer comunidade ou indivíduo uma voz e 
concebendo poder como algo a ser mediado desde os níveis 
mais inferiores. Desta forma [os indivíduos] são empoderados, 
não apenas educados, para interagir, não apenas adaptar-se, a 
novas configurações culturais, éticas e políticas 
(GUILHERME, 2002, p.51).  

 

A PC é uma pedagogia da ‘ação’. Para Freire (1970, p.40), “num pensar dialético, 

ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente solidários”. A partir dessa perspectiva, 

professores e aprendizes são participantes ativos na produção cultural e na transformação 

social. A ação se torna práxis à medida que articula reflexão e ação, teoria e prática, pensar e 

fazer (GUILHERME, 2002).  

Ainda segundo Freire (1970), a ação só se concretiza se houver reflexão verdadeira, 

isto é, reflexão crítica. “A não ser assim, a ação é puro ativismo” (p.53). Ao contrário do 

ativismo, a ação, entendida nesse contexto como uma “pedagogia da práxis”, é a prática 

alimentada pela teoria que culmina na ação transformadora. De acordo com Guilherme (2002, 

p.55), da perspectiva da ação,  
o cidadão do futuro deve saber que suas ações farão diferença e 
ressoarão nos círculos mais abrangentes de sua cidadania. 
Além disso, em um encontro intercultural, quanto mais críticos 
e culturalmente conscientes forem os participantes, menos esse 
encontro é controlado por ‘acepções’ e, conseqüentemente, as 
interações interculturais se desenvolvem em eventos cultural, 
social e politicamente ativos, produtivos e transformadores 
(GUILHERME, 2002, p.55).  

 

Para Freire (1979, p.30), “uma educação sem esperança não é educação”. Essa é outra 

dimensão central da PC que sedimenta o caminho para a chamada ‘pedagogia da 

possibilidade’. Na visão de Kumaravadivelu (2006b, p.21), a pedagogia da possibilidade 

procura levar em consideração a consciência sociopolítica que os aprendizes trazem consigo 

para a sala de aula, de modo que esta “passe a funcionar como um catalisador para uma busca 

contínua por formação de identidade e transformação social”.  

Tal qual o seu conceito de utopia, a noção de ‘esperança’ de Freire, ao contrário do 

que dizem muitos dos seus críticos, não se confunde com lirismo, romantismo ou nostalgia de 

valores perdidos. Tanto um aspecto quanto o outro “exige conhecimento crítico da realidade e 

engajamento numa ação transformadora” (ROMÃO, 2002, p.90). Para Guilherme (2002), uma 
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pedagogia de esperança fundada num rationale crítico é indispensável para o ensino e 

aprendizagem de LE dentro de um contexto global. Nas palavras da autora: 
Para a luta contra a discriminação e xenofobia de quaisquer 
espécies – classe, raça, gênero, status cultural, particularidades 
lingüísticas, entre outras – obter sucesso, o discurso da crítica 
tem de se expandir no de transformação, para o qual a noção de 
esperança crítica é de suma importância. A nossa atual aldeia 
global precisa urgentemente de cidadãos preparados para 
interagir interculturalmente, tendo em mente a renovação da 
sociedade democrática (GUILHERME, 2002, p.56-57).  
 

Nesse processo de renovação da sociedade, certamente, em todos os cantos do planeta, 

a educação de línguas e culturas estrangeiras exerce um papel inequívoco e definitivo, 

transformando os professores em trabalhadores culturais que “devem se comprometer com a 

batalha moral e política pela melhoria da qualidade da comunicação intercultural e, 

conseqüentemente, da vida humana em geral” (GUILHERME, 2002, p.57). 

Todas as noções e princípios aqui apresentados e discutidos fascinam por suas 

propriedades provocadoras e por demonstrarem que a PC e a educação de LE, em especial a 

de inglês como LI, podem (e devem) estabelecer um diálogo cada vez mais engajado, visando 

à adequação a um contexto em que preponderem as interações interculturais entre os povos. 

Isso pressupõe a inclusão do professor em um processo transformador que, logo de início, o 

resgata daquela imagem de profissional tecnicista, alienado, neo-colonizador e apolítico.  

Não se faz necessário repetir que os desafios são inúmeros. Apesar dos diversos 

exemplos práticos de aplicação de uma PC intercultural crítica ao ensino de inglês como 

LE/LI, pode-se afirmar que ainda estamos nos estágios iniciais da busca do que Rajagopalan 

(2005) chama de ‘uma abordagem mais realista do ensino de inglês’.  

Embora ainda de alcance limitado, felizmente, essa é uma tendência que se espalha 

pelo mundo, inclusive no Brasil, tanto no nível investigativo quanto no pragmático. A PC e o 

ensino de inglês estão cada vez mais fazendo parte da agenda de educadores e pesquisadores 

preocupados com a importância de se adequar a pedagogia de ILI às necessidades dos alunos 

dentro de um contexto inter/multi/transcultural.  

Alguns trabalhos nessa linha crítica começam a ser registrados. Shin (2004), por 

exemplo, ao discutir o status quase ‘sagrado’ alcançado pelo inglês na Coréia do Sul, coloca 

que, devido ao nível de quase obsessão pelo inglês desenvolvido naquele país, os sul-

coreanos, de tão empenhados em falar a língua mundial praticamente sem sotaque, chegaram 

a ponto de se submeterem (ou submeterem seus filhos pequenos) a uma cirurgia de retirada de 

um centímetro da língua na promessa de adquirirem uma melhor proficiência oral no inglês 
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americano. Na sua conclusão, Shin (2004) afrima que “os coreanos estão desesperados para 

aprender inglês, pois disso depende seu status social, uma vez que falar inglês no país é a 

porta de entrada para galgarem-se posições de poder” (2004, p.66).  

Diante dessa situação, o negócio de ensino de língua inglesa floresce e, cada vez mais, 

demandam-se professores. Contudo, explica Shin (2004), mesmo diante de um novo cenário 

em que o uso do inglês acontece na maior parte das vezes em interações entre não-nativos, 

certas “vacas sagradas” da pedagogia de ensino de inglês continuam intocáveis. Diz a 

pesquisadora:    
As crianças são estimuladas a estudar a cultura ocidental, 
incluindo hábitos alimentares, tipos de esportes e modos de 
vida. [...] Práticas de sala de aula apresentam o inglês mais 
como uma commodity americana que uma língua internacional. 
[...] Podemos ver evidências da hegemonia lingüística e 
cultural do Ocidente, em particular da cultura americana, do 
inglês padrão americano. [...] A tendência adotada por muitos 
professores de inglês na Coréia tem sido fazer uso de materiais 
autênticos americanos como filmes e seriados de TV como 
Friends. [...] Os professores gostam de ensinar cultura e 
costumes americanos na crença de que os alunos precisam 
dessas informações para se comunicar em inglês de forma 
apropriada. [...] Há uma percepção de que conhecer o Ocidente 
é conhecer os Estados Unidos. [...] Essa ênfase, implicitamente, 
ensina alunos coreanos que o poder do inglês está subjacente 
aos padrões americanos de discurso e cultura (SHIN, 2004, 
p.67-68).  

 

O que acontece na Coréia do Sul, pode-se afirmar, ainda ocorre em praticamente todos 

os locais do planeta onde se ensina e se aprende inglês como LE ou LI. Como bem afirma a 

pesquisadora Shin, as “vacas sagradas” continuam prevalecendo no ensino de língua inglesa e 

impondo seus ditames. Consciente disso, então, Shin (2004) propõe a aplicação da pedagogia 

crítica freireana no seu contexto, não apenas como um instrumento calcado num discurso 

sólido de resistência, mas, principalmente, de mudança. Diz a autora:  
Se tomarmos o inglês como uma língua verdadeiramente 
internacional, indivíduos de outros países não devem se 
submeter a nenhum padrão da forma que os coreanos se 
submetem ao padrão americano. [...] O povo coreano deveria 
estar aprendendo muito mais que cultura americana. [...] Como 
atores políticos, os professores de inglês precisam engajar seus 
aprendizes numa pedagogia que promova uma tomada de 
consciência em relação ao ILI, assim como empoderá-los como 
legítimos falantes de inglês cujos padrões culturais e 
discursivos são idênticos em status aos falantes nativos do 
inglês. [...] Uma nova pedagogia para educação do inglês deve 
ser desenvolvida. [...] Se tomarmos a abordagem de Freire 
(1970) da forma que é discutida no livro Pedagogia do 
Oprimido, podemos transformar situações de opressão (SHIN, 
2004, p.71).   
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Após defender programas educacionais que levem em consideração a realidade atual, 

aliando o ensino de inglês como LI à pedagogia crítica, Shin (2004) conclui que  
ao prepararmos professores de inglês como LE, é importante 
que os engajemos numa pedagogia crítica que os ajude a 
entender as implicações sociais, econômicas e políticas da 
profissão e do uso do inglês para a comunicação internacional. 
[...] A falha está na falta de consciência que permeia a 
profissão de ensino de língua inglesa como um todo no tocante 
aos efeitos desse ensino que vêm acontecendo sem essa 
consciência crítica (SHIN, 2004, p.80).  

 

Toh (2003) é um outro pesquisador que, tomando como pano de fundo o contexto de 

ensino de LI no sudeste asiático, alerta para a necessidade de programas de ensino de língua e 

de formação de professores que adotem uma dimensão mais crítica. Remetendo-se a Freire e a 

Giroux, o autor revela que uma abordagem crítica de ensino de inglês é muito mais benéfica 

para os aprendizes e usuários do idioma naquela importante região, já que a abordagem que 

ainda prevalece é a que considera o ensino de língua inglesa com a função de garantir 

puramente o desenvolvimento de habilidades técnicas.  

Ao longo de seu texto, Toh (2003) questiona se uma orientação mais crítica tanto do 

inglês quanto do seu ensino está em progresso e o que pode ser feito em sala de aula. O autor 

tem uma opinião positiva a esse respeito e propõe, por exemplo, que os professores possam 

facilmente levantar questões que sirvam de convite à reflexão por parte dos aprendizes, 

inclusive sobre o próprio idioma inglês. Algumas das questões, segundo Toh (2003): 
Quem no seu país mais se beneficia do inglês? Com quem se 
comunicam os usuários de inglês no seu país? Quem no seu 
país tem mais ou menos acesso ao inglês? Quem são as pessoas 
que falam sobre a importância/utilidade/necessidade do inglês 
na sua comunidade? (TOH, 2003, p.556).  
 

Numa perspectiva bastante pragmática20

                                                           
20O trabalho crítico realizado pelos professores e estagiários do NELG-UFBA, em especial com materiais didáticos de língua 
inglesa, são ilustrativos de que a PC está presente na sala de aula e começa a deixar de ser apenas discurso acadêmico.  
 

, Brown (2002), sugere que, sob a rubrica de 

uma pedagogia crítica de LE centrada no aluno, o professor pode lançar mão dos chamados 

“hot topics” (assuntos polêmicos) como, por exemplo, não-violência, direitos humanos, 

igualdade de gênero, discriminação étnica/racial, orientação sexual, ação ambiental, 

fundamentalismo religioso ou ativismo político, e trabalhá-los na sala de aula com certa 

freqüência. Tais assuntos, além de controversos, instigantes e sensíveis aos sistemas de 

valores dos aprendizes, demandam e estimulam o pensamento crítico. 
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Indo ao encontro do que afirma Pennycook (1999), quando este lembra que apenas 

trazer “tópicos quentes” para serem discutidos na sala de aula de LE sem um propósito firme 

de conectá-los com o mundo real não é ‘fazer’ pedagogia crítica, Brown (2002), então, 

imbuído dessas premissas no atual contexto em que nos encontramos na profissão, apresenta 

três orientações para o professor ser bem sucedido ao lidar com essas questões no seu dia-a-

dia: 
1. Os professores são responsáveis por proporcionar aos seus 
alunos oportunidades de estes adquirirem conhecimento sobre 
questões sociais/morais/éticas e por analisar todas as vertentes 
em cada uma delas;  
 
2. Os professores são responsáveis por criar uma atmosfera de 
respeito pelas opiniões e crenças de cada um, assim como pela 
diversidade étnica e cultural;  
 
3. Os professores são responsáveis por manter um patamar 
permanente de moralidade e ética no clima da sala de aula 
(BROWN, 2002, p.5).   

 

Izarra (2002) é uma outra educadora de língua inglesa que defende a comunhão entre o 

ensino de inglês como língua internacional e a pedagógica crítica, principalmente no que diz 

respeito às identidades culturais. Segundo a autora, e como já mencionado anteriormente, os 

métodos atuais de ensino de língua estrangeira privilegiam as necessidades dos alunos, a 

interação social, a ‘comunicação real’ sob condições psicológicas e ambientais limitadas, 

assim como o uso de textos autênticos e relevantes com ênfase excessiva nas diversas técnicas 

de ensino. As práticas pedagógicas críticas não desconsideram ou descartam todos esses 

aspectos, porém, certamente, vai além deles. Sendo assim, através de textos literários, Izarra 

busca transformar a sala de aula de inglês como língua estrangeira em locais em que os 

aprendizes possam discutir temas importantes como identidade e diversidade, valendo-se da 

estratégia de se sentirem livres para ‘lerem nas entrelinhas’, trabalharem sua capacidade de 

inferência, dentre outras possibilidades. O poema da americana Diana Burns, Sure you can 

ask me a personal question que se segue é usado pela autora como um exemplo interessante 

de atividade adaptada ao nível de cada grupo, que pode servir de recurso para se discutir de 

forma crítica na língua estrangeira o processo de construção de identidade dos aprendizes:  
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Sure you can ask me a personal question21

                                                                                             Diana Burns 

How do you do?  

No, I am not Chinese. 

No, not Spanish. 

No, I am American Indi – uh, Native American. 

No, not from India. 

No, not Apache.  

No, not Navajo.  

No, not Sioux.  

No, we are not extinct.  

Yes, Indian.  
 

Além de explorar o vocabulário do poema e, dependendo do nível da turma, o 

professor pode expandir, por exemplo, os tópicos “descrever pessoas” ou “nacionalidades”, 

muito comuns nos livros didáticos de inglês. Numa perspectiva crítica, por sua vez, é 

possível, segundo a autora, discutir identidades étnicas e sociais. Esse estágio da prática de 

ensino poderá conduzir à construção de sensibilidade moral e à compreensão crítica no ato de 

encontro com outras culturas (IZARRA, 2002). Sendo assim, essas práticas pedagógicas 

críticas 
engajam nossos estudantes numa experiência pedagógica 
emancipatória caso os educadores culturais de LE ajude-os a 
desenvolver algumas estratégias, não apenas para ler e 
interpretar o texto, mas também para ser capazes de questionar 
formas específicas de comunicação e compreensão tidas como 
aceitáveis ou verdadeiras. Desta forma, ao ler o texto, 
poderíamos aplicar políticas pedagógicas interrogativas que 
levantem questões cruciais no intuito de produzir uma 
‘mancha’ metafórica, um dilema que coloca o leitor em 
contradição. Para resolver o dilema, os alunos de ILE buscarão 
diversas questões alternativas dentro das fronteiras do seu 
contexto sociológico e além destas, visando à compreensão do 
‘outro’ (IZARRA, 2002, p.8).  
 

 

Pennycook (2001a) argumenta que fazer pedagogia crítica é um trabalho perigoso e, 

nem de longe, o trabalho crítico é uma estrada fácil para se chegar ao esperado estágio de 

empoderamento e emancipação dos nossos aprendizes. Nessa linha de raciocínio, Paulo 

                                                           
21Claro que você pode me fazer uma pergunta pessoal (Diana Burns). Como vai você? Não, eu não sou chinês. Não, não sou 
espanhol. Não, sou um indi-americano – uh, americano nativo. Não, não sou da Índia. Não, não sou apache. Não, não sou 
navajo. Não, não sou sioux. Não, não estamos extintos. Indígena, sim.  
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Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia (1996), dentre outras questões, também afirma 

que o ato de ensinar pressupõe diversas exigências como, por exemplo, bom senso e o 

reconhecimento de que a educação é, por natureza, dialógica, que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo, comprometimento, criticidade, além de uma reflexão crítica sobre a 

prática. 

Seja por receio, ignorância ou impossibilidade de colocar em prática os fundamentos 

da PC, é certo que se faz premente a necessidade de a mesma deixar de habitar apenas o 

espaço acadêmico, desconectado da prática diária de ensino. Esse distanciamento aparece 

registrado em trabalhos de pesquisadores brasileiros como Moita Lopes (1996) e Cox e Assis-

Peterson (1999, 2001).  

No primeiro estudo, feito com uma centena de professores de inglês, Moita Lopes 

(1996) descobre que os docentes demonstram uma atitude extremamente idealizada, de 

emulação das culturas-alvo hegemônicas e bastante negativa em relação à cultura brasileira. 

Pelas conclusões do autor, os professores exercem uma espécie de prática alienante e 

(neo)colonizadora, mostrando-se completamente alheios à dimensão mais crítica do seu 

ofício.  

Já Cox e Assis-Peterson (1999, 2001) entrevistaram 20 (vinte) professores de língua 

inglesa do estado de Mato Grosso e, na mesma linha do trabalho de Moita Lopes (1996), 

chegaram à conclusão que as patentes alienação e falta de consciência política daqueles 

professores demonstram que, indubitavelmente, uma boa parte dos docentes brasileiros de 

inglês está alheia à pedagogia crítica. Explanam as autoras:  
Acreditamos que no Brasil a pedagogia crítica ainda é uma 
questão de interesse de um pequeno grupo de acadêmicos, 
incluindo nós mesmas. Ironicamente, na terra de Paulo Freire, a 
voz da pedagogia crítica é ouvida no campo de Ensino de 
Língua Inglesa (ELI) apenas como uma voz estrangeira que 
irradia do centro para a periferia (COX; ASSIS-PETERSON, 
1999, p.448).  

 

As constatações dos dois trabalhos, contudo, ao invés de servirem de desestímulo para 

a busca de uma aproximação entre o ensino de ILI e a PC, marcam um momento 

extremamente produtivo e encorajador. Isso porque a academia, além de fortalecer o seu 

discurso, abre caminhos para que todo o conhecimento produzido nas suas hostes comece a 

chegar à base da pirâmide, isto é, à sala de aula, a professores e aprendizes.  

Como lembram as próprias Cox e Assis-Peterson (1999, p.449), “fazer pedagogia 

crítica no campo de ensino de língua inglesa significa admitir que o ato de ensinar inglês é um 

ato essencialmente político”. Desta forma, continuam as autoras, “precisamos desvelar o mito 
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da neutralidade do inglês como língua internacional”, já que, “esse mito nega a natureza 

política da área e assume que esta é, meramente, uma prática para a comunicação global, 

ocultando relações de poder que garantem a hegemonia do inglês no concerto de línguas no 

mundo capitalista” (COX; ASSIS-PETERSON, 1999, p.449). Como que respondendo de 

forma otimista à provocação colocada pelas autoras, Rajagopalan (2005, p.148) sugere, então, 

que diante desse contexto, “ao invés de jogarmos os braços para o alto em desespero, nós, 

profissionais de ELI, devemos abraçar a oportunidade e o desafio para revisarmos nossas 

práticas pedagógicas à luz dessa nova tomada de consciência”.  

Nessa mesma trilha de pensamento, Guilherme (2002, p.269) salienta que “a educação 

de língua e cultura estrangeiras, atualmente, precisa responder a novos desafios que têm a ver 

com fronteiras voláteis entre poderes, disciplinas e culturas estabelecidos”. Assim, ensinar 

inglês nesse complexo cenário em que nos encontramos pressupõem professores conscientes 

de que um enfoque nos aspectos técnicos da profissão sem reconhecer as implicações 

ideológicas e políticas da empreitada, os coloca na contramão da história e desconsidera um 

senso de urgência, uma chamada imediata que envolve o ato de se expor a uma língua de 

alcance internacional. Nesse sentido, mais uma vez, Rajagopalan (2005, p.152) alerta que “é 

inútil e perverso fazer de conta que os alunos que chegam às nossas salas de aula de inglês 

como LE não possuem opiniões firmes sobre o papel do inglês no mundo e o seu papel como 

aprendizes do idioma”. Em síntese, esse não é um processo neutro, acrítico ou apolítico e 

todos os envolvidos começam a se conscientizar de que aprender inglês no mundo 

contemporâneo é se expor a discursos que precisam ser analisados criticamente o tempo 

inteiro.  

Finalmente, o caminho para a desmistificação de discursos e práticas tradicionais bem 

como para as possíveis adaptação e apropriação de outros alternativos mais condizentes com o 

momento atual, já está razoavelmente pavimentado. Nesse cenário, a pedagogia crítica 

aparece como um avalista extremamente qualificado para transformar nossas salas de aula de 

LE e de inglês como LI em locais muito mais significativos e condizentes com a realidade 

imediata dos nossos aprendizes. Todavia, como é de se esperar, o construto teórico da PC e a 

aplicação dos seus princípios ao ensino e à aprendizagem de LE/LI não são aceitos de forma 

unânime, sendo, em alguns contextos, solenemente rejeitados. Em um trabalho como este, é 

preciso considerar essa questão. Portanto, a crítica à pedagogia crítica com seus possíveis 

contra-discursos serão abordados na seção a seguir.     
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4.5 A CRÍTICA À PEDAGOGIA CRÍTICA 

 

A pedagogia crítica, como qualquer fundamentação teórica, está longe de ser uma 

unanimidade entre os profissionais que atuam nas áreas potencialmente susceptíveis à 

aplicação de seus princípios e pressupostos, incluindo o ensino e a aprendizagem de línguas e 

culturas estrangeiras. No nosso ponto de vista, ser a PC submetida a questionamentos é algo 

extremamente salutar, pois, além de contribuir para a avaliação e o enriquecimento do campo 

como um todo, abrem-se espaços para revisão e/ou fortalecimento de suas bases teóricas, 

redimensionamento e reformulação de seus objetivos, reflexão sobre possibilidades de 

aplicação, além da adequação às condições de cada momento histórico.  

Segundo Guilherme (2002), a PC tem recebido críticas advindas de vários setores. Em 

linhas gerais, a PC é questionada quase que unanimemente por sua linguagem obscura e 

altamente abstrata sobre o que professores e alunos deveriam ser e sobre o que deveria 

acontecer na sala de aula, assim como pela imensa responsabilidade que é colocada nos 

ombros das escolas e dos próprios docentes. Guilherme (2002) afirma também que muitas 

outras críticas se originam de diferentes perspectivas, sejam via teóricos críticos ou pós-

modernistas, que “culpam a PC por tentar reconciliar teorias filosóficas essencialmente 

irreconciliáveis” (p.57), ou pelos próprios docentes que dizem sentir dificuldade em colocar 

em prática princípios tão arrojados e, para muitos, exageradamente idealistas. Além disso, nos 

círculos educacionais, a PC é vista com certa restrição pelo fato de unir educação e 

pensamento crítico, uma vez que, embora este último, como um conceito geral, faça parte dos 

objetivos educacionais, quando se trata de sua aplicação em termos mais específicos, é sempre 

motivo de controvérsia e até mesmo de rejeição (MCPECK, 1981 apud GUILHERME, 2002).  

Ellsworth (1989), em texto publicado na Harvard Educational Review, sustenta que a 

PC, da forma que é representada na literatura por ela levantada à época, se desenvolveu ao 

longo de uma linha monolítica, altamente abstrata e utópica. A partir de sua experiência em 

um curso anti-racista oferecido na Universidade de Wisconsin, Madison, EUA, a autora lança 

várias questões a respeito de pressupostos, objetivos e práticas pedagógicas centrais da PC 

como ‘empoderamento’, ‘voz do aprendiz’, ‘diálogo’ e ‘reflexão crítica’, dentre outros, 

argumentando que estes não passam de “mitos repressivos que perpetuam relações de 

dominação” (p.298). Diz a autora: 
[...] quando os participantes do nosso curso tentaram colocar 
em prática as prescrições apresentadas na literatura sobre 
empoderamento, voz do aprendiz e diálogo, tivemos resultados 
que, além de não ajudarem muito, na verdade, exacerbaram as 
mesmíssimas condições que estávamos combatendo, incluindo 
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eurocentrismo, racismo, sexismo, classismo e ‘educação 
bancária’ (ELLSWORTH, 1989, p.298).  

 

 

Mais especificamente, Ellsworth (1989) levanta diversos pontos que considera 

problemáticos dentro das bases da pedagogia crítica dominante22

(g) Muitos teóricos da PC conclamam professores a rejeitarem a visão de educação 

como doutrinação por aquele que sabe mais e que detém mais poder (o professor). Assim, é 

demandando que os docentes tomem o processo como uma “avaliação reflexiva” da 

pluralidade de posições morais para que, enfim, eles possam proporcionar aos seus alunos as 

habilidades analíticas necessárias à sua transformação em indivíduos livres, racionais e 

, tornando-os susceptíveis a 

uma reflexão crítica bastante provocativa para aqueles que se interessam pela área. Dentre 

esses pontos, podemos citar:  

(a) A PC está atrelada a uma visão racionalista de educação na qual os 

educandos/aprendizes devem alcançar de forma lógica a compreensão de que possuem o 

direito a se libertarem da condição de opressão;  

(b) A PC emprega uma visão simplista de empoderamento e diálogo que mantém 

obscuras as relações de poder entre professores e aprendizes; 

(c) A PC não consegue desenvolver uma compreensão adequada de como é possível, 

através da ação de ‘dar voz’ às pessoas, promover o seu empoderamento;  

(d) A PC sustenta uma compreensão exageradamente simples no tocante às 

multiplicidades de opressão, de modo que parece ser muito fácil acreditar que os aprendizes 

irão se unir aos “oprimidos” na luta contra os “opressores”;  

(e) Os teóricos da PC falham em não apresentar qualquer análise ou programa 

significativa(o) de reformulação dos desequilíbrios institucionalizados de poder entre 

professores e aprendizes, ou do seu próprio projeto de educação, essencialmente paternalista. 

Na ausência desse elemento, seus esforços se limitam à tentativa de tornar positivos os efeitos 

negativos dos desequilíbrios de poder na sala de aula;   

(f) Ao mesmo tempo em que é dada ao professor a responsabilidade de ajudar os 

aprendizes a “identificarem e escolherem entre posições morais suficientemente articuladas e 

razoavelmente distintas” (LISTON; ZEICHNER, 1987, p.120), para se optar por uma 

determinada posição são oferecidos apenas os critérios mais abstratos e descontextualizados 

como, por exemplo, “ação reconstrutiva”, “democracia radical”  e “justiça social”;   

                                                           
22O termo usado originalmente pela autora é mainstream critical pedagogy. 
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objetivos, da mesma forma que seus professores supostamente o são no momento de tomadas 

de posição;  

(h) Numa sala de aula onde empoderamento se torna dependente do racionalismo, 

aquelas perspectivas que questionariam os interesses políticos (sexismo, racismo, 

colonialismo, por exemplo) expressos e garantidos pelo racionalismo, passariam a ser 

rejeitadas por serem consideradas “irracionais” (preconceituosas e/ou parciais);  

(i) Empoderamento é um conceito-chave da PC que trata os sintomas, porém não 

explicita o nome da doença, muito menos a ataca. A estratégia é prescrever apenas diversas 

formas teóricas e práticas no sentido de compartilhar, dar e redistribuir poder aos aprendizes; 

(j) Estratégias como empoderamento do aprendiz e diálogo dão a ilusão de igualdade, 

enquanto, na verdade, a natureza autoritária da relação professor/aluno se mantém intacta;  

(k) Não tem havido suficientes trabalhos de pesquisa com o intuito de explorar se e 

como as práticas prescritas pela PC realmente alteram relações específicas de poder tanto 

dentro quanto fora da sala de aula;  

(l) O “movimento” da educação crítica não conseguiu desenvolver uma articulação 

clara sobre a necessidade de sua existência, seus objetivos, prioridades, riscos ou potenciais. 

Na realidade, ainda faltam muito mais debates sobre o que é realmente uma pedagogia radical 

ou crítica;  

(m) Uma outra pergunta importante que deve ser feita é: “Empoderamento para quê?” 

Os pedagogos críticos, em uníssono, respondem a essa questão fazendo uso de abstrações 

‘ahistóricas’ e despolitizadas, definindo empoderamento do aprendiz em termos humanistas 

mais gerais possíveis como “a capacidade de agir de forma efetiva”. Isso, na verdade, não 

desafia qualquer posição, instituição ou mesmo um grupo social ou político identificável; 

(n) “Autoridade emancipatória” pressupõe um professor que conhece “melhor” o 

objeto de estudo que seus alunos. Essa questão nem sempre se sustenta, já que há inúmeras 

situações, como no caso de racismo, em que o aprendiz, por sofrer na pele a discriminação, 

especialmente aquele de cor, além de possuir experiência tanto de ativismo quanto de luta, 

certamente, saberá mais sobre o assunto que o próprio professor; 

(o) Faz mais sentido se engajar em uma tarefa para se redefinir a pedagogia crítica, 

dispensando momentos utópicos de ‘democracia’, ‘igualdade’, ‘justiça’ ou professores 

‘emancipados’ (momentos inatingíveis), e estar apto para lidar com formações opressivas e 

relações de poder que se recusam a serem teorizadas ou orientadas para soluções utópicas;     

(p) Nos seus escritos, os teóricos da PC, unanimemente, colocam o professor no centro 

da atividade de tomada de consciência, desconsiderando que, em muitas situações, várias 
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vozes na sala de aula jamais resultam de uma interação pedagógica entre professor e aprendiz. 

Ou seja, muitas vozes são construídas a partir de movimentos externos como aqueles 

engajados em anti-racismo, anti-sexismo, etc., sem, necessariamente, terem tido contato com 

a participação de professores/intelectuais para interpretar seus objetivos e programas. 

 

Em crítica a alguns elementos que considera anacrônicos na pedagogia crítica 

teorizada por Giroux e McLaren, Bowers (1991) resenha as obras Teachers as Intellectuals: 

Toward a Critical Pedagogy of Learning (1988), de Henry Giroux, e Life in Schools: An 

Introduction to a Critical Pedagogy in the Foundations of Education (1989), de Peter 

McLaren. No seu trabalho crítico, o acadêmico afirma, dentre outras coisas, que ambos os 

livros não passam de compilações de ensaios anteriores datados dos anos 1970 e que, embora 

os autores acreditem que seus escritos seguem as condições básicas de responsabilidade sob o 

uso da linguagem23

[...] as metáforas de Giroux e McLaren mapeiam uma visão de 
realidade que se caracteriza por mudança constante e 
experimentação social. Intelectuais que desfrutam da segurança 
de uma carreira sólida, como Giroux e McLaren, dispõem dos 

 para com seu público, algumas evidências sugerem o caminho contrário. 

Bowers (1991), então, indica que ambas as obras estão permeadas por uma linguagem 

que acaba desembocando em uma grande quantidade de clichês “com o propósito de servir à 

função social de estabelecer uma identidade e uma solidariedade coletivas” (p.240). Além 

disso, na visão do autor, o uso de termos como ‘transformação social’, ‘resistência’, ‘poder 

emancipatório’, ‘emancipação social’, ‘negativismo pedagógico’, ‘interrogar’, dentre outros, 

jamais são usados em relação a um contexto social onde interesses e sistemas de crenças que 

competem entre si estão envolvidos.  

Para Bowers (1991), teóricos da pedagogia crítica como Giroux e McLaren falham no 

uso responsável da linguagem por abusarem do emprego de metáforas desvinculadas de um 

contexto específico, esquecendo que, por estar a linguagem totalmente arraigada na cultura, 

muitos dos termos por eles usados assumirão, a depender da comunidade lingüística, 

significados completamente distintos. Bowers também critica esses intelectuais por 

demonstrarem uma flagrante dissociação entre os seus discursos altamente carregados e 

ideológicos e os discursos que caracterizam os diferentes grupos sociais e culturais que 

constituem uma determinada comunidade:  

                                                           
23Baseando-se em Berry (1983), Bowers (1991) elenca as seguintes condições de uso responsável da linguagem em uma obra 
escrita ou em um determinado movimento social, político, religioso e cultural: (1) A obra deve designar precisamente o seu 
objeto; (2) O falante/escritor deve sustentar o que diz, acreditar no que diz, se responsabilizar pelo que diz e estar disposto a 
agir em favor do que diz; (3) A relação entre falante/escritor, palavra e objeto deve ser formal; a comunidade deve estar 
ciente dessa relação.      
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recursos econômicos necessários para se manterem imunes às 
conseqüências de experimentos sociais fracassados, isolando-se 
desses grupos social e economicamente vulneráveis que, por 
sua vez, devem abraçar seriamente o ideal dos autores de um 
eterno processo de emancipação. [...] A sua retórica alienaria a 
maioria dos grupos da comunidade. [...] A alienação não seria 
causada pela sugestão de que há problemas sérios que não têm 
sido abordados adequadamente, mas seriam o resultado de um 
estilo retórico messiânico desprovido de especificidade e de 
uma sensibilidade às limitações do processo político 
(BOWERS, 1991, p.242-243).  

 

Remetendo-se especificamente ao contexto da sala de aula, Bowers (1991) considera 

que o discurso dos teóricos não é consistente em termos de situações concretas, exceto quando 

a pedagogia crítica se volta contra a educação tecnocrática. Além disso, Bowers (1991) alega 

que a freqüência com que os mesmos temas se repetem, empresta aos escritos dos dois 

teóricos uma auto-confiança messiânica tão perturbadora quanto as suas próprias repetições: 

“Giroux e McLaren transformaram a metáfora da emancipação, por exemplo, em abstração 

vazia” (BOWERS, 1991, p.244).   

Já no tocante ao papel emancipatório do professor, aqui concebido como ‘intelectual 

transformador’, Bowers (1991) argumenta que os teóricos da PC desconsideram o fato de que 

as categorias epistêmicas dos professores nem sempre podem ser conciliadas com aquelas 

tradições epistêmicas dos aprendizes que esses docentes se propõem libertar de suas histórias 

de dominação:  
A fala do professor, mesmo quando bem intencionada, pode, 
por si só, ser uma fonte assimétrica de relações de poder que 
subverte as formas de autoridade nas quais está fundada a 
própria vida do aprendiz. Giroux e McLaren são sensíveis a tal 
problema, porém ignoram-no no momento em que tratam de 
definir o papel emancipatório do professor (BOWERS, 1991, 
p.247).      

 

Bowers (1991) vai além e não poupa esses dois importantes teóricos da pedagogia 

crítica, alegando que ambos, nos seus escritos, deixam de reconhecer as limitações do 

processo político, já que, segundo o mesmo, o processo político, “muito freqüentemente, 

termina numa discussão que não chega a lugar algum, gerando um eminente colapso da 

comunicação e alienação” (p.247). Complementa Bowers (1991, p.247-248): 
O processo político é um aspecto imprescindível da vida social 
(incluindo a sala de aula), mas os teóricos educacionais 
deveriam reconhecer que os “termos sagrados” do Iluminismo 
– “racionalidade” e “individualismo” – não foram eficazes o 
bastante a ponto de poderem levar professores a politizar todos 
os aspectos da cultura do aluno. Um desafio que poderia ser tão 
importante quanto abordarem-se formas de injustiça social 
seria identificar os limites adequados do processo político.      
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Finalmente, ainda enfatizando a questão dos professores como ‘intelectuais 

transformadores’, princípio tão caro a Giroux, Bowers (1991) argumenta que esta lhe parece 

uma idéia antiga, uma espécie de revival do apelo reconstrucionista social, quando emergiu o 

clamor para que os professores unissem esforços com o objetivo de transformarem as 

estruturas políticas e econômicas dos Estados Unidos dos anos 1930. Além de deixar 

implícito que tal acepção não passa de mais um ‘modismo’, um arroubo simplista e 

romântico, Bowers (1991), remetendo-se à sua própria experiência como educador/formador 

de professores, aponta que devido à inabilidade dos professores de educação de serem eles 

mesmos intelectuais transformadores, pouco ou quase nada se pode esperar no que diz 

respeito aos professores por eles formados atingirem esse objetivo. Bowers, então, pergunta:  
Como pode Giroux estar certo de que os professores 
compartilharão de sua visão de uma nova sociedade ou que 
terão interesse e energia para questionar as crenças arraigadas 
que ainda não foram politizadas por grupos da classe média 
que buscam expandir seus próprios interesses? [...] Será mesmo 
que os professores como intelectuais transformadores, podem 
(ou deveriam) se livrar de seus preconceitos culturais antes de 
emancipar seus alunos das forças culturais hegemônicas que 
ameaçam os valores universais de vida e liberdade? [...] Se 
Giroux realmente deseja atrair a atenção de alguém, algo 
bastante improvável, ele deve, primeiramente, atrair a atenção, 
em escala nacional, dos seus colegas que construíram suas 
carreiras profissionais fundados no paradigma tecnicista, o que 
Giroux, por sua vez, já rejeitou (BOWERS, 1991, p.248-250).       

 

E conclui, referindo-se à interpretação equivocada de Giroux e McLaren de uma 

pedagogia crítica que não leva em consideração o momento atual em que vivemos:  
O problema da interpretação da dupla Giroux-McLaren de uma 
pedagogia crítica não é tanto o fato de eles terem ignorado o 
evento mais crucial de nossa época (a crise ecológica que 
afetará drasticamente os padrões da vida cultural de toda a 
população mundial), mas por eles continuarem a promover a 
ideologia modernizadora que é um fator que contribui de 
maneira fundamental para a crise. Embora eles se coloquem 
contra a racionalidade técnica, o capitalismo e certas formas de 
individualismo, ambos abraçam uma visão antropocêntrica do 
universo igualmente problemática. A reflexão crítica, da forma 
que eles a definem, ainda coloca a autoridade no julgamento do 
indivíduo; e como os tecnocratas, eles continuam a ver como 
algo progressista a associação de aspectos como mudança e 
experimentação a idéias e valores novos (BOWERS, 1991, 
p.250).   

 

Em crítica mais amena, porém não menos enfática, Wardekker e Miedema (1997) são 

dois outros autores que discorrem sobre a importância de submetermos a pedagogia crítica a 

uma avaliação, sinalizando uma direção para reformulação desta no discurso educacional. 

Inicialmente, a dupla coloca que a PC, outrora um paradigma proeminente na educação, de 
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alguma maneira, se encontra ausente da maioria das discussões da área em geral, devido à 

falta de (supostos) conseqüências e resultados mais práticos. Por esta e por outras razões, em 

especial o enfraquecimento pelo interesse na teoria marxista, assim como o esfacelamento da 

União Soviética, a PC, passou atualmente a ser por muitos considerada como uma criança 

natimorta que desperta algum interesse apenas por razões históricas. Dizem os autores:  
Os poucos proponentes da pedagogia crítica que ainda restam 
são vistos como relíquias de tempos passados. Na era pós-
moderna, sua preocupação com emancipação e as coisas 
erradas da sociedade soa como ultrapassada (WARDEKKER; 
MIEDEMA, 1997, p.46).   

 

Para os autores, a preocupação da PC é com a questão da consistência da educação e 

seu caráter inevitavelmente político na sociedade ocidental contemporânea. Contudo, como já 

se falou anteriormente, a PC é duramente criticada por ser uma pedagogia que enfatiza a 

teoria, produzindo um conceito formal de educação do jovem, sem, contudo, oferecer direções 

para a ação. A maneira encontrada para se preencher essa lacuna, na visão de Wardekker e 

Miedema (1997), foi alçar a ‘pesquisa-ação’ ao posto de mediador entre a teoria e a prática:  
A pesquisa-ação passou a ser promovida como o método 
crítico por excelência por desenvolver a cooperação entre os 
atores envolvidos no processo: cientistas, professores, 
assistentes, pais e filhos. [Entretanto], processos de cooperação 
em pesquisa-ação, muito freqüentemente, apresentaram sérios 
problemas. Problemas de comunicação normalmente levaram 
ao encerramento dos projetos. São raros os relatos de projetos 
de pesquisa-ação crítica que foram concluídos, quanto mais 
que obtiveram sucesso (p.53).        

 

Wardekker e Miedema (1997) avançam na sua análise crítica e complementam sua 

linha de pensamento, postulando que o maior problema da PC não está na sua falta de 

resultados práticos ou por se sustentar em visões neo-marxistas consideradas ultrapassadas, 

mas, especialmente, no fato de esta não possuir a força necessária para suceder outros 

paradigmas pedagógicos. Para os autores, tal condição se deve a uma deficiência da PC no 

que diz respeito às suas idéias pedagógicas e à sua crença na necessidade de uma identidade 

consistente como o objetivo primordial da educação. Na visão deles, portanto, ‘identidade’ 

não seria um conceito supérfluo, já que a idéia de que uma identidade consistente e não 

contraditória é condição necessária para que um sujeito se torne uma fonte de ‘agência’ que 

pode ser caracterizada como um produto típico da modernidade. Embora a educação não 

possa existir sem o conceito de identidade, “não precisamos da interpretação específica que a 

modernidade dá a tal conceito” (WARDEKKER; MIEDEMA, 1997, p.57).  
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Nesse contexto, mesmo muitos pedagogos críticos adotando o termo ‘pós-moderno’ e, 

conseqüentemente, concebendo a PC como uma empreitada inerentemente desse momento 

histórico, Wardekker e Miedema (1997), além de Johnston (1999), argumentam que a posição 

desses teóricos se sustenta em uma compreensão parcial e equivocada do que significa tal 

condição. Uma leitura pós-moderna da sociedade, dizem eles, ressalta a fragmentação, a 

pluralidade de argumentos e uma imbricação para o relativismo de todos os tipos, incluindo 

político, social e cultural. Sendo assim, ao tratar do elemento ‘identidade’, complementam os 

primeiros autores, “a reação da pedagogia crítica a essa situação pluriforme é diferente 

simplesmente porque ela se agarra a uma concepção ‘moderna’ de identidade” (p.59), 

mantendo, assim, na visão de ambos, o objetivo principal da educação praticamente intacto.    

Remetendo-se à posição do filósofo George H. Mead, que concebe o pensamento 

como ‘conversação internalizada’, Wardekker e Miedema (1997) argumentam também que a 

fronteira entre o mundo interno e o externo está localizada no indivíduo, e por esta não ser 

uma fronteira fixa, a identidade individual é criada e recriada continuamente. “Dentro de cada 

pessoa habitam vozes diferentes que podem ser – e geralmente são – contraditórias” (p.57). 

Ou seja, apropriando-se de um conceito básico da PC, os autores apontam que “identidade 

não é apenas produzida dialogicamente; ela retém para sempre um caráter dialógico” (p.57) e 

acrescentam que  
[...] sob condições pós-modernas não existe nenhuma estrutura 
estável da sociedade que possa garantir à identidade a 
responsabilidade pelas contradições internas presentes no 
indivíduo. Isso implicaria que, num estágio mais inicial da 
história, era possível ao indivíduo alcançar uma identidade 
unificada. [...] tais comentários demonstram uma nostalgia pela 
harmonia, característica da visão moderna e universalista de 
identidade. [...] Uma identidade fixa e estável sempre foi uma 
ilusão ideológica, o seu verdadeiro caráter, que somente torna-
se visível nas condições históricas atuais. [...] Se temos que 
compreender identidade de uma maneira diferente, precisamos 
de uma nova teoria do desenvolvimento da identidade 
(WARDEKKER; MIEDEMA, 1997, p.57).  
 

 
Em suma, embora reconheçam a importância e as contribuições da PC nas mais 

diversas áreas, em especial no contexto educacional, Wardekker e Miedema (1997) sugerem 

que, no momento histórico atual, as premissas e os objetivos da PC carecem de uma 

reavaliação. Conseqüentemente, seria necessário também um re-direcionamento para que, não 

apenas se chegue ao nível concreto da educação tanto como processo quanto ação, mas 

também que se reconheça, dentro dessa concepção de educação como empreitada política, 

quais são “as possibilidades garantidas aos seres humanos para que estes sejam capazes de se 
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tornar co-autores das narrativas culturais e que forma a educação deve adquirir para promover 

essa atuação ou autoria” (p.60). 

Recorrendo mais uma vez a Pennycook, um dos autores atuais que mais advogam o 

diálogo entre a PC e a educação lingüística (LE/LI), este coloca que, em termos gerais, a 

pedagogia crítica ainda cultiva a tendência de permanecer no nível da ‘grande teorização’, ao 

invés daquele da prática pedagógica, a ponto de se manter em um curioso silêncio no tocante 

às práticas educacionais. Esclarece o autor: 
Algumas das atuais críticas refletem também críticas antigas ao 
modernismo emancipatório. Na verdade, embora a pedagogia 
crítica alegue que se sustenta em insights pós-modernos, pós-
estruturalistas e pós-coloniais, pode-se argumentar que, na sua 
essência, ela se mantém firmemente ancorada no discurso 
modernista. [...] A princípio, não parece lógico sugerir que a 
pedagogia crítica permanece ligada a um sonho modernista 
devido à sua tendência em abraçar o pós-modernismo e pós-
colonialismo. Porém, isso geralmente ocorre, tomando-se 
emprestadas algumas ferramentas críticas do pós-modernismo, 
enquanto seus pés continuam fortemente fincados no 
modernismo (PENNYCOOK, 2001a, p.132-133). 
 

 

Sumarizando sua argumentação, Pennycook (2001a) apresenta o seguinte quadro que 

ilustra características gerais da pedagogia crítica e as críticas direcionadas a cada uma delas: 
 

QUADRO 4 – Características da pedagogia crítica, críticas e pontos fracos (PENNYCOOK, 2001a, p.132)  

Características da PC Críticas e pontos fracos 

−Escolarização entendida como uma empreitada 
política. 
−Ênfase na voz e na inclusão. 
 
−Visão transformadora da educação. 

Grande teorização no lugar de prática pedagógica. 
 
Presa a uma visão limitada de inclusão; voz vista 
como algo individualista; diálogo visto como trivial.   
Noção racionalista e modernista de mudança e 
empoderamento. 

 

Sobre as noções de ‘voz’ e ‘diálogo’ mencionadas no quadro acima, Simon (1992, 

p.96) também concorda com a visão de que ambas são freqüentemente tratadas de maneira 

trivial. Argumenta o autor:  
O conceito de uma pedagogia dialógica é talvez uma das idéias 
mais confusas e erroneamente desenvolvidas na literatura do 
ensino crítico. Num nível simplista, o conceito é tomado como 
um processo no qual a “voz” estudantil é “levada a sério” e, 
dessa maneira, contrapõe-se à pedagogia da transmissão. 
Contudo, esta é uma afirmação ao mesmo tempo vaga e trivial 
(SIMON, 1992, p.96).  

 

 Pennycook (2001a), por sua vez, assinala que tem havido alguns avanços 

interessantes no tocante ao desenvolvimento de abordagens críticas aplicadas à área de 
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TESOL, embora estes tenham suscitado críticas de várias origens. Ewald (1999), por 

exemplo, analisando algumas tentativas de aplicação da pedagogia crítica por professores da 

Universidade do Havaí (EUA) em programas de graduação de LE, aponta, em linhas gerais, 

as seguintes restrições: 

(1) A falta de orientação para as questões mais práticas associadas à PC aplicada ao 

ensino de LE e SL; 

(2) A busca em vão dos professores por discussões e debates na literatura sobre as 

implicações pedagógicas concretas da PC;  

(3) A ausência de sugestões concretas por parte de teóricos sobre a real “face” da PC 

numa sala de aula de LE/SL;  

(4) Um número limitado de experiências que discutam a aplicação dos princípios da 

PC nos níveis mais introdutórios;  

(5) Nos estágios iniciais, quando, através de suas experiências anteriores, os 

aprendizes de LE/SL são conscientizados em relação ao papel da linguagem, estes não 

participam como protagonistas no processo, ou seja, exercem muito mais o papel de objeto 

que de sujeito. Nos estágios iniciais de sua aplicação, a PC e sua prática pedagógica precisam 

ser estimuladas nas mentes e nos métodos, tanto de aprendizes quanto de professores; 

(6) O uso de termos detentores de significado amplo e geral como “processo social e 

educacional” oculta o fato incontestável de que o processo de ensino e aprendizagem de 

língua ocorre primordialmente em salas de aula reais e concretas;  

(7) Administradores ou coordenadores interessados em professores ensinando língua e 

alunos aprendendo a se comunicar em diferentes níveis de proficiência a partir de objetivos 

acadêmicos e pessoais, geralmente, não são abertos a pedagogias pós-modernas, mais 

voltadas para a teoria; 

(8) A contradição entre defender uma pedagogia crítica e seus objetivos teóricos e 

assumir o papel tradicional de um educador de línguas pode criar neste uma certa tensão que 

venha exigir o comprometimento de suas próprias perspectivas pedagógicas e morais;  

(9) A ausência de experiências compartilhadas e do conhecimento sobre a aplicação da 

PC nas salas de aulas reais de LE/SL potencializa uma atmosfera de tensão; 

(10) A expectativa de se engajar em uma pedagogia disposta à resolução de 

problemas24

                                                           
24Termo em inglês: problem-solving pedagogy.  

 na língua alvo pode frustrar o professor que é institucionalmente orientado a 

adotar uma pedagogia comunicativa, fazendo uso pleno e corriqueiro de materiais autênticos 
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da língua alvo com o objetivo claro de desenvolver no seu aluno uma proficiência o mais 

próximo possível da nativa;  

(11) Tanto administradores quanto aprendizes tendem a estar pouco familiarizados 

com abordagens críticas de LE/SL, sendo, necessário, então, para a implementação de uma 

pedagogia crítica, uma estrutura inicial e um entendimento claro de suas acepções e objetivos; 

(12) A implementação de uma PC de LE/SL precisa suplantar restrições de sistema, 

em especial, sobre o que é permitido ou não se fazer, segundo os currículos institucionais;  

(13) É preciso que seja oferecida orientação suficiente para que a implantação de uma 

PC realmente se concretize, principalmente no que diz respeito a metodologias e currículos;  

(14) As diferentes maneiras e estratégias através das quais a PC interfere no 

desenvolvimento de materiais, planejamento de aulas, nos procedimentos de avaliação e no 

gerenciamento de sala de aula precisam ser claramente exploradas, definidas e desenvolvidas; 

(15) A exploração da PC deve migrar do campo dos ‘princípios’ para aquele do 

planejamento de cursos, dos materiais, planos de aula, das atividades de sala de aula e 

ferramentas de avaliação, isto é, é preciso explorar a PC na ‘vida real’ da sala de aula de 

língua estrangeira, segunda língua ou língua internacional (LE/SL/LI).  

 
Johnston (1999) é um outro autor que analisa a aplicação da PC à área de ensino de 

língua estrangeira ou segunda língua, especialmente de inglês como língua internacional. No 

seu texto Putting Critical Pedagogy in its place: A personal account25

Na interessante crítica que faz à PC, a partir da experiência pessoal como professor de 

língua inglesa, Johnston (1999) explica que sua incursão pelos escritos teóricos da PC, em 

especial, de autores como Paulo Freire e Henry Giroux, foi fundamental para o seu 

desenvolvimento profissional. Esse conhecimento o ajudou a entender que todos os métodos 

, publicado na TESOL 

Quarterly, o autor afirma que a PC dá continuidade ao seu projeto moderno de emancipação 

através da adoção de certas idéias pós-modernas. Para ele, a PC tem lhe proporcionado de 

maneira única insights e entendimentos a respeito do processo educacional. Entretanto, “sua 

verdadeira contribuição só poder ser realmente assimilada quando for vista como parte de um 

contexto mais amplo” (p.564). Para o autor, a dimensão política do ato de ensinar é 

fundamental, porém esta não tem sido trabalhada suficientemente para se capturar a essência 

complexa de tal processo, em especial o ensino de inglês como segunda língua ou língua 

estrangeira no mundo pós-moderno. 

                                                           
25Colocando a pedagogia crítica no seu devido lugar: Uma avaliação pessoal. (JOHNSTON, 1999).  
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de ensino são, por natureza, políticos e que as relações diferenciadas de poder e os interesses 

políticos são cruciais para se obter uma compreensão mais ampla do que significa a expansão 

do ensino de inglês por todas as partes do planeta. Todavia, continua o autor, mesmo tendo 

sido os efeitos da PC bastante duradouros por toda sua trajetória docente, ele alega que 

resistiu em abraçar a PC sem as devidas reservas.  

Sobre sua experiência como pedagogo crítico, atuando no segmento de ensino de 

inglês como LE/LI, Johnston observa:      
Como um indivíduo politicamente engajado, eu sempre me 
achei especulando sobre até que ponto minhas crenças políticas 
pertencem à sala de aula. Através da pedagogia crítica, passei a 
entender que um professor deve, necessariamente, ser uma 
criatura política e que, sem querer fazer proselitismo, é 
possível integrar as crenças políticas pessoais de alguém à sua 
pedagogia. [...] através da formação de professores, é possível 
encorajar e habilitar outros docentes a fazerem o mesmo 
(JOHNSTON, 1999, p.558).   

 

Em relação às limitações e reservas à PC, Johnston (1999) se apóia em vários autores 

já comentados aqui, como Ellsworth (1989), lembrando que esta se coloca contra a PC por 

achá-la inerentemente não-democrática e, em hipótese alguma, liberalizante. São citados 

também trabalhos e estudos de Gore (1992, 1993), acusando os pedagogos críticos de falta de 

‘reflexividade’, por não serem capazes de implementar o trabalho crítico a partir de sua 

própria prática. Gore (1992), por sinal, ao criticar Giroux pelo seu hoje mundialmente 

conhecido conceito de ‘professores como intelectuais’, afirma que, 
na sua insistência em defender que os professores são 
intelectuais que precisam estar conscientes dos esforços 
contraditórios do seu ofício, Giroux ignorou a possibilidade de 
sua própria posição de intelectual também ser vulnerável ao 
‘regime de verdade’ (GORE, 1992, p.62). 

 

Johnston (1999) também tece críticas não só sobre o fato de a PC manter expectativas 

pouco razoáveis, para não dizer, irreais, em relação à tarefa do professor como agente detentor 

de habilidades extraordinárias atribuídas a si pelo empoderamento, além da eminente 

passividade do aprendiz nesse processo, como também de a PC deixar de explicitar as 

conexões existentes entre sua posição filosófica abstrata e o que ela é capaz de fazer no 

processo de ensino de LE ou SL. Mais especificamente, Johnston (1999) elenca quatro 

aspectos da PC que, na sua visão, são elementos de sua preocupação e, conseqüentemente, de 

restrição: (1) a natureza do poder nas salas de aula, (2) a visão da educação como 

essencialmente política, (3) o posicionamento da pedagogia crítica em relação ao conceito de 

pós-moderno e (4) a linguagem usada pelos pedagogos críticos. De maneira resumida, 
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abordaremos cada uma dessas preocupações a seguir, sintetizando o pensamento de Johnston 

(1999):   

(1) A natureza do poder nas salas de aula: Embora o termo ‘empoderamento’ tenha se 

tornado uma espécie de palavra de ordem entre os pedagogos críticos, relações desiguais de 

poder são uma característica permanente dos ambientes educacionais. Pesquisas têm 

demonstrado que mesmo em contextos que adotam abordagens críticas radicais, nenhum lugar 

está livre de relações de poder, o que comprova que há limites bem reais para as 

possibilidades de empoderamento na sala de aula. Mesmo que alguns aprendizes possam ser 

mais ou menos empoderados, participando da estruturação de seus cursos, da escolha dos 

conteúdos, por exemplo, são os professores que ainda detêm a autoridade na sala de aula. 

Uma parte importante do problema está ligada a uma ultra-simplificação da natureza do 

poder, já que os pedagogos críticos concebem poder como propriedade, algo que o professor 

possui e pode ser dado, passado aos aprendizes (GORE, 1992, 1993; JOHNSTON, 1999). 

Sendo assim, na concepção de Johnston (1999, p.560), “o poder não pode ser compartilhado 

como uma commodity, mas negociado como um processo”.  

(2) A visão da educação como essencialmente política: Johnston (1999) explica que 

não há como não concordar com os teóricos da PC quando estes alegam que todo processo de 

escolarização é, por natureza, político. Porém, assinala o autor, a PC falha exatamente em não 

capturar o verdadeiro espírito do que vem a ser ‘ensino’. “Em essência, ensino não diz 

respeito a poder ou política, mas à relação moral entre professor e aprendizes. Ou seja, a 

essência do processo de ensino é, por natureza, moral e não política” (p.561). Esclarece o 

autor: 
O que distingue os seres humanos e suas interações sociais não 
são as relações prioritariamente econômicas e políticas, mas as 
questões sobre bom e mau, certo ou errado que, embora 
incluam questões de poder, não podem jamais ser reduzidas 
apenas a estas. [...] Mesmo reconhecendo a dimensão ética e 
moral do ensino, a pedagogia crítica não percebe sua 
centralidade na empreitada educacional (JOHNSTON, 1999, 
p.561).  

 

(3) O posicionamento da pedagogia crítica em relação ao conceito de pós-moderno: 

Como mencionado em várias oportunidades, embora seus principais teóricos situem a PC 

como uma empreitada pós-moderna, o sonho modernista que encampa os objetivos 

compartilhados de democracia, dentre outros, desafiam tal acepção. Contudo, o trabalho e as 

pesquisas com professores de inglês como LE/LI têm demonstrado que essa profissão, nos 

tempos atuais, é primordialmente, pós-moderna: 



 

 

187 

Essa [professor de língua inglesa] é uma ocupação na qual 
carreiras se desenvolvem em paralelo e que prescinde de uma 
“grande narrativa” da trajetória profissional do professor de 
inglês como LE/SL, na qual ocorrem encontros transnacionais 
e onde identidades transnacionais se desenvolvem; [...] na qual 
mudança metodológica por mudança, simplesmente, é o nome 
do jogo. Sob tais condições pós-modernas, é particularmente 
difícil acreditar numa explicação racionalista de progresso 
como o faz a pedagogia crítica (JOHNSTON, 1999, p.562).  

 

(4) A linguagem usada pelos pedagogos críticos: O discurso especializado e 

excessivamente acadêmico dos teóricos da PC é demasiado rebuscado e, muitas vezes, 

obscuro, quando não excludente e desinteressante, transformando-se em algo imensamente 

complicado para o professor comum. Obscurantismo é apenas parte do problema. O 

vocabulário político usado pelos pedagogos críticos assume tons moralistas. Eles tomam 

emprestado termos consagrados do jargão de protesto do proletariado, tais como ‘luta’, 

‘emancipação’ e ‘radical’. O uso metafórico de tais termos parece ter a intenção de levar os 

leitores a se sentirem como românticos rebeldes.  

Diante disso, sugere Johnston (1999), os pedagogos críticos para chegarem mais perto 

do professor comum, deveriam moderar o seu discurso hiperbólico, uma vez que nos círculos 

acadêmicos e educacionais essa questão não vai além do nível de postura. “Pessoalmente, não 

sinto a necessidade de travestir o que faço em um brado pseudo-revolucionário” (p.563). 

Alguns termos e acepções chegam a soar perigosos para os professores. Sendo assim, é 

importante não perder de vista que nenhuma revolução estará a caminho e a PC, entrando 

numa faixa de moderação e acessibilidade discursiva, angariaria uma audiência bem maior, 

caso não demandasse que seus seguidores e simpatizantes se transformassem lingüisticamente 

em espécies de Che Guevara. “Nesse caso específico, parece que o meio está em dissonância 

com a mensagem” (JOHNSTON, 1999, p.563).  

Por fim, Johnston (1999) esclarece que a PC tem tido e continuará a ter grande 

influência tanto na sua prática quanto na sua filosofia de ensino. Suas restrições e objeções se 

concentram exatamente nas ambições (ou pretensões) da PC e não nas substantivas 

contribuições já dadas por esta ao pensamento e à prática educacionais em todas as partes do 

mundo. Conclui o autor: 
Vejo a pedagogia crítica oferecendo um caminho para se 
conceituar a questão crucial do poder nas salas de aula e nos 
sistemas educacionais, tanto a nível local quanto sistêmico, e 
para promover uma justificativa filosófica para uma pedagogia 
politicamente comprometida (JOHNSTON, 1999, p.563).  

Assim, como se pode ver, nessa rica e polêmica trajetória, a pedagogia crítica, com 

seus objetivos e pretensões, nunca esteve imune a críticas e resistências. Entendemos que as 
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críticas e avaliações aqui expostas devam, ao invés de enfraquecê-la nas suas bases e 

concepções, de alguma forma, provocar uma reflexão que a leve à adequação ao atual 

momento histórico e aos contextos específicos, com seus objetivos, suas demandas e 

peculiaridades, em especial na área de ensino de inglês como língua internacional.  

Como bem assinala Pennycook (1999), a pedagogia crítica como um todo, inclusive a 

sua vertente aplicada às áreas de TESOL (LE, SL e LI), não pode jamais se transformar em 

um pacote estático de conhecimentos. Ao contrário, se realmente deseja suplantar muitos dos 

desafios aqui colocados e consolidar sua caminhada como um campo teórico-filosófico com 

resultados práticos, a PC deve, além de estar sempre aberta ao questionamento, amealhar um 

número cada vez mais significativo de pesquisadores, professores e aprendizes para juntos 

compartilharem o máximo possível de experiências práticas, demonstrando que seus efeitos 

vão muito além da ‘grande teorização’.  

O nosso trabalho de pesquisa com professores de inglês de Salvador, descrito e 

analisado no Capítulo 5 a seguir, se apresenta como um potencial exemplo capaz de mostrar 

que, guardadas as limitações, pretensões e (im)possibilidades, é bastante plausível afirmar que 

no mundo pós-moderno em que vivemos, onde a língua inglesa, ao consolidar seu status de 

língua internacional, cada vez mais se nativiza e modela identidades globais, não podemos 

mais prescindir de um processo de ensino e aprendizagem do idioma orientado para uma 

pedagogia intercultural crítica. Para muitos, a PC continua ancorada em objetivos utópicos.  

Mas será isso um problema? Talvez Oscar Wilde possa lançar alguma luz sobre a questão:       
Isto é Utópico? Um mapa-múndi que não inclua a Utopia não é 
digno de consulta, pois deixa de fora as terras à que a 
Humanidade está sempre aportando. E nelas aportando, sobe à 
gávea e, se divisa terras melhores, torna a içar velas. O 
progresso é a concretização de Utopias (WILDE, 1983, p.44).  

 

Após a incursão pelos pilares de sustentação teórica da nossa pesquisa nos Capítulos 3 

e 4, reservamos o Capítulo 5, a seguir, para a apresentação e análise detalhada dos dados do 

trabalho.   
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5 – POR UMA PEDAGOGIA INTERCULTURAL CRÍTICA: UMA 
PESQUISA COM PROFESSORES DE INGLÊS DE SALVADOR, BAHIA 

 
 
Nós, os que herdamos a língua inglesa, talvez não estejamos 
numa posição de apreciar o valor dessa herança. Ou dela 
continuemos a nos ressentir por ter a mesma vindo como parte 
do acordo que incluiu muitos outros itens de valor 
questionável, além da atrocidade positiva da arrogância e do 
preconceito raciais, os quais ainda poderão incendiar o planeta. 
Entretanto, no afã de repelirmos o que há de ruim é preciso ter 
cuidado para não jogarmos fora o que há de bom (ACHEBE, 
1975/2003, p.59).26

                                                           
26Those of us who have inherited the English language may not be in a position to appreciate the value of the inheritance. Or 
we may go on resenting it because it came as part of a package deal which included many others items of doubtful value and 
the positive atrocity of racial arrogance and prejudice, which may yet set the world on fire. But let us not in rejecting the evil 
throw out the good with it (ACHEBE, 1975/2003, p.59). 
 

  
 

 
5.1 O PROFESSOR ESTÁ NO CENTRO 

 

Como explicitado nos capítulos iniciais, o avanço do inglês como língua internacional 

dos tempos atuais e a consolidação de poderosas estruturas de promoção do seu ensino em 

todo o planeta, colocam no centro das discussões a figura do professor de inglês. Consciente 

ou não da importância do seu papel nesse processo, o professor de ILI, com grande 

regularidade, se vê diante de ‘regras do ofício’ (AMIGUES, 2004), prescrições, ferramentas e 

aparatos metodológicos pré-concebidos, além de competências múltiplas a serem 

desenvolvidas, cada vez mais complexos. Como salienta Machado (2004, p.xiii), vivemos 

“um momento histórico em que, mais que nunca, a profissão professor encontra-se em jogo e 

no centro das discussões educacionais”.  

Em dois artigos provocadores para a revista especializada britânica ELT Journal, 

publicada pela Oxford University Press, Rajagapolan (1999, 2004) aborda pontos importantes 

no tocante às novas posturas a serem assumidas pelos professores de inglês como língua 

internacional, argumentando, dentre outras coisas, que ensinar inglês hoje em dia significa 

muito mais que levar o aluno a falar uma segunda língua (SL) ou uma língua estrangeira (LE). 

Para o autor, se estiverem dotados de uma consciência crítica sobre sua real tarefa e sobre o 

que significa ensinar uma língua de alcance internacional atualmente, os docentes de ILI não 

precisam se sentir culpados de estarem a serviço de uma gigantesca empreitada 

neocolonialista. Ou seja, na sua análise crítica do atual cenário, Rajagopalan (1999, 2004) 

alerta que o professor de inglês não deve se enxergar como agente de quaisquer forças 

externas, muito menos como um soldado estrangeiro a serviço do imperialismo americano.  
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Sendo assim, é importante que os professores de inglês entendam que ocupam uma 

posição central nesse processo e que deles se esperam iniciativas voltadas para a 

implementação de abordagens de ensino mais realistas, visando a uma educação lingüística 

que privilegie aulas mais significativas para a realidade imediata de seus alunos, assim como 

para o desenvolvimento da chamada sensibilidade intercultural (WANDEL, 2002). Busca-se 

com isso, portanto, que estas aulas possam servir de catalisadores para uma constante 

formação e consolidação identitárias, além de algum tipo de transformação social, por menor 

que seja o escopo que esta poderá vir a atingir.  

Nosso trabalho de pesquisa opta por encampar tais premissas. Defendemos 

explicitamente a adoção de uma pedagogia intercultural crítica aplicada ao ensino de língua 

inglesa como LI sem a intenção, contudo, de prescrever abordagens específicas calcadas em 

objetivos utópicos e discursos generalizantes. Na verdade, nossa intenção é mostrar como o 

professor de língua inglesa, atuando em contextos diversos na cidade de Salvador, Bahia, vem 

conduzindo a sua prática e que elementos emergem como norteadores de sua postura frente à 

condição de estar ensinando uma língua de alcance global em um país com o perfil do Brasil.   

Desta forma, de posse desses dados, ao efetuarmos o confronto com o nosso aparato 

teórico, buscaremos nas análises ao longo desse Capítulo, em especial, na seção de 

triangulação dos resultados e nas Considerações Finais (Capítulo 6), discutir e apontar 

caminhos que conduzam a uma pedagogia de língua estrangeira mais condizente com a 

realidade da sociedade pós-moderna. Como já demonstrado no Capítulo 2, foram selecionados 

15 (quinze) professores com experiência variada (Gráfico 1 abaixo), sendo que a coleta de 

dados se deu a partir de três instrumentos de pesquisa: (1) questionário individual, (2) registro 

etnográfico de duas aulas e (3) duas entrevistas do tipo livre-narrativa em grupo, estas últimas 

devidamente registradas em vídeo. As instituições educacionais onde os nossos informantes 

atuam estão elencadas no Gráfico 2, a seguir.              

 
                Gráfico 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores Participantes da Pesquisa

Professoras - 9

Professores - 6

  Total - 15
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                Gráfico 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Metodologicamente, decidimos por analisar os dados coletados através de cada 

instrumento de pesquisa separadamente, quando poderemos observar e discutir as questões 

levantadas pela pesquisa em três momentos distintos, incluindo o professor em ação na sua 

sala de aula. Um quarto momento de análise será feito a partir da triangulação dos dados. 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário individual, constando de 35 (trinta e cinco) questões, na sua maioria 

abertas, foi respondido integralmente por todos os professores informantes. As primeiras 

perguntas são mais gerais e buscam conhecer um pouco da trajetória do docente, além de 

traçar um perfil preliminar desses profissionais no que diz respeito à formação educacional e 

experiência na área. As perguntas seguintes procuram focar basicamente nos pilares teóricos 

do trabalho, ou seja, (1) o contexto de inglês como LI e suas implicações pedagógicas, (2) o 

lugar da cultura nesse contexto, (3) o exercício da competência intercultural e (4) o ensino de 

inglês como LI a partir da perspectiva da pedagogia crítica. Faz-se importante mencionar que 

algumas questões foram adaptadas de um questionário aplicado por Moita Lopes (1982) e 

reproduzido em Moita Lopes (1996). As análises e as conclusões, certamente, são distintas. 

Os questionários preenchidos sem a identificação dos participantes constam dos 

anexos, sendo que, no corpo do trabalho, cada professor é identificado através da letra P 

seguida de um número (P1 a P15) que obedeceu à ordem de devolução do questionário 

respondido. Na análise das respostas para algumas perguntas, a importância de considerarmos 

Local de trabalho dos participantes - 2006/2007

ACBEU - 4

CCAA - 1

CEFET - 1

C. Estadual Thales de Azevedo - 1

Colégio Militar - 1

Escola Estadual Luiz V. Filho - 1

Escola Municipal Isaías Alves - 1

UFBA - 3

UNIFACS - 2
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cada contexto específico nos levou a separar as três realidades investigadas: cursos livres, 

ensino médio (municipal, estadual e federal) e ensino superior.    

 

Pergunta 1: Como você se tornou professor(a) de inglês? 
 

A partir das respostas dos informantes, vê-se que, embora diante de motivos variados 

que os levaram a entrar na área, muitos descobriram a ‘vocação’ para o ensino bastante cedo:        
A idéia sempre me encantou, logo comecei a planejar o processo desde a época em 
que era aluna, ou seja, fazer faculdade de Letras, morar fora, etc. (P1) 

 
Tornei-me professora de inglês de escolas particulares após ter feito intercâmbio 
cultural nos Estados Unidos aos 17 anos. (P3) 
 
Sempre fui apaixonado pela língua. Fui incentivado por amigos e hoje estou 
totalmente realizado; não acho que faria outra coisa na vida com tanto amor. (P4) 
 
Estudo inglês desde os sete anos de idade e desde então gostava de ensinar a minhas 
bonecas ou quem estivesse por perto. Fiz Letras e Economia, mas na hora da 
decisão, pesou o convite de uma amiga para eu ensinar inglês em um curso livre. 
Daí, nunca mais parei. (P6) 
 
Eu estava descontente com o meu curso universitário (musicoterapia) e decidi que 
queria ser professor e não musicoterapeuta. Como naquela época, coincidentemente, 
ainda não sabia inglês e queria entender os Beatles, decidi estudar o idioma para 
compreender as músicas de Lennon/McCartney e me tornar um professor. (P7) 
 
Dava aulas de reforço para as crianças do bairro para pagar meu curso de inglês. 
(P12) 
 
Estudo inglês desde os 12 anos. Cursei Magistério no Segundo Grau enquanto fazia 
um curso de idiomas. Fiz Letras pensando em ensinar inglês. Nas aulas, prestava 
atenção às atividades que os professores utilizavam em sala. Tomava nota de tudo, 
pois planejava um dia colocar aquelas idéias em prática. Ainda na faculdade, 
participei de alguns treinamentos em escolas de idiomas menores. O começo está aí. 
(P14) 
 
Estudei inglês durante muitos anos e me identifiquei com a língua. (P15) 
 

Além disso, aparecem razões outras como o incentivo de antigos professores, viagens 

ao exterior e convites para ensinar ou substituir professores em cursos livres:  
Estava cursando o 5º ano do IBEU/RJ. Fui convidado para trabalhar em um curso de 
inglês. (P2) 
  
Comecei a dar aulas no curso de inglês em que estudei; depois decidi seguir carreira 
como professora e ingressei no curso de Letras. (P5) 
 
Como estudante de Letras, dei aulas extras de conversação na faculdade e depois fui 
chamado para ensinar inglês como professor-estagiário do NELG-UFBA. (P4) 
 
Acabei o curso básico da ACBEU e fui chamado para dar aula em um curso menor. 
Não tinha muita experiência, mas os donos gostaram do meu trabalho. Depois, entrei 
na UFBA para fazer Letras. (P8) 
  
Após uma viagem para a Inglaterra. Depois entrei no curso de Letras da UFBA. (P9) 
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Escolaridade dos Professores Informantes
 (Pós-Graduação)

Especialização em Ensino
de Língua Inglesa - 9

Especialização em Língua
Inglesa e  Literatura
Anglo-americana e
Abordagens para o Ensino
de Português  - 1

Escolaridade dos Professores Informantes 
(Graduação) Bacharelado em Letras

Vernáculas - 1

Bacharelado em Língua
Estrangeira (Inglês) - 2

Licenciatura em Letras
Vernáculas com Inglês - 10

Licenciatura em Letras
Vernáculas com Inglês e
Economia - 1
Licenciatura em Letras
Vernáculas com Inglês e
Comunicação Social - 1

Gostava de ouvir música em inglês desde menina. No segundo grau eu era uma boa 
aluna, aí uma professora chamada Lílian me incentivou bastante. (P10) 
 
 Substituí uma amiga professora algumas vezes e acabei me interessando pela 
profissão. (P11) 

 
Pergunta 2: Qual é a sua formação acadêmica e quantos anos de experiência 

você possui na área? 

Não intencionalmente, a nossa seleção de professores-informantes contemplou um 

grupo bastante qualificado em termos de escolaridade e com um tempo de experiência na área 

de ensino de inglês muito significativo. Os Gráficos 3 e 4 mostram que a maioria desses 

professores de inglês possui Licenciatura em Letras Vernáculas, Bacharelado em Língua 

Estrangeira (Inglês), além de graduações paralelas em Comunicação Social e Economia. Já no 

tocante à pós-graduação, 60% desses docentes possui título de ‘especialista’ em ensino de 

língua inglesa, adquirido com a conclusão de um curso oferecido por uma universidade 

privada local. Um deles, por ensinar também português como segunda língua (PSL), pós-

graduou-se ‘especialista’ em literatura anglo-americana e abordagens de ensino de língua 

portuguesa.   
                     

            Gráfico 3:   
 

 

 

 

 

 

 
                

 

 
 

         Gráfico 4:  
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É interessante salientar que uma boa parte desses professores já ensinava em alguma 

instituição, principalmente em cursos livres, quando entrou na universidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A variação significativa de tempo de experiência dos professores informantes, 

conforme o Gráfico 5 acima, sem sombra de dúvidas, empresta ao trabalho investigativo uma 

possibilidade bastante interessante de se ter acesso a diferentes visões e pontos de vistas, o 

que somente enriquece as nossas descobertas e constatações. 

 

Pergunta 3: O que significa para você ser professor de inglês no contexto 
brasileiro? 
 

As respostas a essa pergunta apontaram, acima de tudo, para os enormes desafios que 

permeiam a rotina diária não apenas do professor de inglês, mas do docente em geral, 

principalmente daquele que atua na escola pública. Como alerta Machado (2004, p.xi), “as 

novas responsabilidades atribuídas aos professores não foram acompanhadas de medidas 

concretas para assegurar condições materiais necessárias para o exercício da profissão”. 

Assim, conforme Amigues (2004), fica cada vez mais evidente a distância entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real do professor que, na sua própria dinâmica, gera um estado de 

estresse e fadiga constantes. Na realidade, o profissional termina encontrando-se o tempo todo 

pressionado, não apenas pelas tarefas que realiza, mas, principalmente, por aquelas que, por 

motivos diversos, deixa de realizar (CLOT, 1999) e que, no domínio do ensino, são até mais 

Gráfico 5: 

Tempo de Experiência dos Professores Informantes 
(2006/2007)

2 anos (1)

4 anos (2)

10 anos (1)

11 anos (1)

12 anos (2)

16 anos (1)

17 anos (1)

19 anos (2)

24 anos (2)

30 anos (1)

34 anos (1)
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importantes que as primeiras (AMIGUES, 2004). Direta ou indiretamente, as respostas dos 

nossos informantes corroboram essa situação:       
Tarefa difícil, principalmente na escola pública, [...] uma profissão interessante à 
medida que a necessidade de estudar cresce a cada dia e a procura por profissionais 
na área aumenta. (P5) 
 
Aprender uma língua ainda continua em primeiro lugar na mente e na vida de 
qualquer pessoa: sem saber uma língua estrangeira não conseguimos alcançar os 
nossos objetivos. Isso é o que todos querem, mas a minha realidade é bastante 
diferente das demais: o inglês faz parte da grade curricular [da escola] e é ao mesmo 
tempo considerado um ‘curso de inglês’ dentro desta mesma grade. Os alunos 
querem até aprender, mas como nas outras disciplinas, eles já estão sem interesse, já 
estão desmotivados. Querem inovações. (P6) 
 
Encontrar satisfação DENTRO da sala de aula, mas fazer um esforço tremendo para 
continuar atualizado e comprando material de estudo. A necessidade de trabalhar 
LONG HOURS para ganhar salários vergonhosos é um fator desencorajador e que 
cansa muito. (P7) 
  
Ser professor de inglês no Brasil, atualmente, pode ser uma tarefa gratificante ou 
não. Isso vai depender muito da instituição em que você trabalha. Na maioria das 
instituições, você não é bem remunerado e é limitado no seu trabalho. Raras são as 
vezes em que você pode trabalhar mais livremente. Além disso, o trabalho em 
instituições públicas de ensino é um grande desafio porque, em geral, os alunos não 
são motivados para as aulas, ainda mais, sabendo que a “disciplina não reprova”. No 
entanto, há instituições em que você é bem respeitado e acompanhado devidamente, 
podendo se desenvolver tanto acadêmica quanto pessoalmente, além de ser 
remunerado de forma mais justa. (P8) 
 
Trata-se de uma tarefa não muito fácil, principalmente quando consideramos a 
realidade do ensino da língua nas escolas da rede pública. Existe uma disparidade 
muito grande quanto às diferentes concepções em relação ao inglês nos diferentes 
contextos nos quais ele está inserido: o inglês como é visto no ensino particular x 
ensino público x nos cursos livres. Obviamente que cada um deles possui o seu 
objetivo específico em relação ao ensino do inglês, porém o grande problema que 
vejo é que esses diferentes objetivos têm influenciado de maneira muito negativa no 
que diz respeito à abordagem dessa língua, à maneira como ela é apresentada e 
conduzida por professores, alunos e dirigentes de escola. Na escola pública, por 
exemplo, sabe-se que o aluno, que já não vê muito sentido no aprendizado da língua, 
não é reprovado na disciplina, a menos que seja reprovado em língua portuguesa. Ou 
seja, o professor, neste momento, deve estar bastante atento quanto ao seu papel, não 
só de facilitador do aprendizado, mas também de conscientizador da importância do 
aprendizado desta língua e, infelizmente, nem todos estão preparados para assumir 
este papel (muito provavelmente devido à sua formação acadêmica que não o deixou 
“maduro” o suficiente em relação ao momento atual). Nas escolas particulares, mais 
uma vez, devido aos seus objetivos específicos (muitas vezes longe do que é 
proposto pelos PCN), vemos um ensino voltado para a capacitação do aluno frente 
ao exame de vestibular. E como conseqüência, observam-se professores envolvidos 
em exercícios estruturalistas, focados pura e simplesmente no aspecto gramatical da 
língua, deixando de lado uma série de valores que não podem deixar de estar 
presentes no ensino de uma língua que hoje é internacional! Onde estão os aspectos 
culturais inerentes a qualquer língua? Onde está o aluno enquanto aprendiz inserido 
neste contexto? Suas habilidades a serem desenvolvidas, suas hipóteses que são 
testadas a todo momento, suas estratégias? Parece-me que o ensino da língua parou 
no tempo. Para que se tenha um aprendizado de “melhor qualidade” (pelo menos é 
desta forma que é visto), pais e alunos concebem que devem então partir para o 
aprendizado da língua inglesa nos cursos livres (que não são baratos, considerando-
se a conjuntura sócio-econômica na qual vivemos atualmente). Talvez isto tenha me 
levado a optar pelo ensino da língua e pela língua. (P10) 
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Grande desafio. Observo que no contexto brasileiro ter proficiência no idioma não é 
suficiente. O professor precisa estar antenado com as políticas educativas, é preciso 
entender o poder que representa a língua inglesa e discutir na sua prática pedagógica 
as formas que o ensino de inglês possa ser relevante dentro do contexto em que o 
professor atua. (P14) 
 

Respostas mais abrangentes, remetendo a temas contemporâneos, mas ainda pouco 

discutidos no âmbito do ensino de línguas estrangeiras, como a formação do cidadão 

planetário, a questão do sujeito reflexivo, o desenvolvimento da consciência política do 

aprendiz, a atenção às necessidades específicas do aluno, pluralidade cultural, dentre outros, 

inclusive numa linha mais idealista, também emergiram:   
Colaborar para que as pessoas se tornem cidadãos do mundo. Ser professor de inglês 
no contexto brasileiro significa ser um propagador de culturas e línguas. (P2) 
 
Inicialmente, foi um tanto difícil, principalmente, porque, ideologicamente, não 
comungo com essa imposição do aprendizado de inglês no Brasil. Após dar aulas 
nos Ensinos Fundamental e Médio percebi que, além do aspecto político, a estrutura 
do ensino de inglês nas escolas estaduais e mesmo nas particulares é ineficaz para os 
alunos. (P3) 
 
Trabalhar numa mesma sala com realidades das mais diversas e ter que saber lidar 
com essas diferenças para se chegar a um consenso. (P5) 
 
Lidar com uma pluralidade muito grande, pois além de ensinar uma cultura 
estrangeira, há que se levar em consideração as diferentes realidades encontradas na 
sala de aula através dos diferentes perfis de aluno. (P11) 
 
Ser um sonhador, mágico, inventor, pai, mãe, psicólogo. Tudo e mais um pouco, 
mas, acima de tudo, um educador, entusiasta de seu país. (P12) 
 
Desenvolver no aluno uma consciência política de como aprender língua e cultura, 
utilizando ferramentas tecnológicas, aliadas a práticas sociais visando à formação de 
um sujeito reflexivo. (P13) 
 
Significa trabalhar numa mesma sala com realidades dos mais diversos tipos e ter 
que saber lidar com essas diferenças para chegar a um consenso. (P15) 

 
Como não poderia deixar de ser, o discurso consagrado sobre o aprendizado da língua 

com objetivos de crescimento profissional também se fez presente:   
Muitas coisas, entre elas a importância da atuação no mercado de trabalho onde a 
aprendizagem da língua inglesa está associada constantemente à melhoria de 
condições competitivas neste mercado. (P1)  
 
Profissional que ajuda as pessoas a se qualificarem para um mercado de trabalho 
exigente e seletivo. (P4) 
 
Poder ajudar as pessoas na aquisição de um idioma internacional que se tornou 
ferramenta extremamente útil para a ascensão pessoal e profissional. (P9) 
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Pergunta 4: Quais são os pontos positivos e os negativos da sua realidade de 
professor(a) de inglês?  

 

Nessa pergunta, embora também de cunho mais geral, onde buscamos deixar aflorar os 

pontos negativos e positivos da profissão de ‘professor de inglês em Salvador, Bahia’, 

achamos importante considerar a realidade específica dos docentes, uma vez que, 

provavelmente, as respostas refletem a conjuntura dos segmentos em que cada um deles atua, 

inclusive, no caso dos ensinos fundamental e médio do setor público, as diferentes instâncias, 

municipal, estadual e federal, e do ensino superior, público ou privado. As respostas foram as 

seguintes:    

PONTOS POSITIVOS:  
 
Professores dos cursos livres:  
Treinamento constante para o desenvolvimento profissional, lingüístico e 
metodológico, infra-estrutura de boa qualidade, salas confortáveis, equipamentos, 
acesso a novas tecnologias. (P1) 

 
Antenado com o mundo, sempre aprendendo a aprender. (P2) 
 
Contato com pessoas, troca de experiências, discussão de temas interessantes em 
inglês que dificilmente poderiam ser discutidos em outros contextos pela falta de 
proficiência lingüística dos alunos. (P4) 

 
Trabalhar em uma instituição séria, que me respeita como profissional; lidar com 
pessoas competentes e responsáveis, dispostas a desempenhar um trabalho de 
equipe; dispor de material moderno e de boa qualidade; ter condições favoráveis 
para realizar o seu trabalho e contar com o apoio da coordenação. (P13) 
 
Ensinar uma língua diferente é sempre atraente e, dependendo da maneira que o 
professor a ensina, pode se tornar algo muito divertido. (P15)   
 
Professores das escolas públicas:  
Municipal:  
Através do ensino de inglês posso levar meus alunos a descobrir diferentes 
competências e habilidades até então intocáveis. Por falta de guia de conteúdo, 
posso desenhar o curso de acordo com o meu público. Além disso, tenho que encarar 
um desafio completamente diferente da realidade de cursos de idiomas. Isso me faz 
pensar na minha prática pedagógica diariamente. (P14) 
 
Estadual: 
Atividade dinâmica, troca de experiências com os estudantes. (P9)  
 
Estar em constante contato com uma outra língua e, através dela, com outra cultura. 
(P11) 

 
Federal:  
No meu caso, como professora de inglês instrumental, liberdade maior para escolher 
meu material didático e fazer minha avaliação; ampla possibilidade de discussão de 
outros assuntos que não gramática e leitura. (P5) 
 
Sala com poucos alunos, liberdade de criação, uma sala individual. (P6) 
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Professores do ensino superior:  
Público: 
Vontade e muita dedicação por parte dos alunos, liberdade de mudanças e 
preparação do material; ser uma universidade pública em que a idéia de mercado 
subjacente a qualquer ação dos professores e coordenadores é muito sutil. (P3) 
 
A sala de aula. (P7) 
 
Existem nesse segmento instituições sérias, com bom ambiente de trabalho; uma 
área em expansão. (P8) 

 
Privado:  
A autonomia de que disponho na condução do meu trabalho, voltado para as reais 
necessidades do meu aluno (ainda que algumas vezes um pouco distantes dos 
objetivos da instituição). A flexibilidade e ‘abertura’ de que disponho para dar e 
receber feedback da coordenação acadêmica. (P10) 
 
Capacidade de criar e ver o progresso dos alunos gradativamente, o verdadeiro 
professor, que é insubstituível. (P12) 

 
 
PONTOS NEGATIVOS: 
 
Professores dos cursos livres:  
Pouco reconhecimento. (P1)  
 
Lidar com alunos que não sabem pensar. (P2) 
 
Instabilidade, insegurança, medo de não ter emprego. (P4) 
 
O professor, como também a instituição, se tornaram reféns do sistema capitalista 
vigente. (P13) 

 
Professores das escolas públicas:  
Municipal:  
O fato de não ter outro colega na escola me faz sentir sozinha. Acredito na troca de 
idéias. Durante as reuniões pedagógicas as discussões são muito gerais e pouco 
eficazes. Poucas intervenções para a melhoria do ensino são tomadas e isso faz com 
que todo o sistema escolar não avance. (P14) 

 
Estadual: 
Baixa remuneração, falta de políticas sérias na área da educação. (P9)  
 
Escassez de material e recursos insuficientes. (P11)  

 
Federal: 
Falta e/ou pouco acesso a recursos audiovisuais, não comprometimento dos alunos 
com a disciplina (eles focam mais em química, física, biologia, matemática, etc.). 
(P5) 
 
Professores do ensino superior:  
Público:  
Salas de aula sem estrutura para o ensino de língua; pouco envolvimento entre os 
professores da mesma disciplina, muitos alunos em sala. (P3) 
 
Condições de trabalho precárias, falta de infra-estrutura, desinteresse dos alunos, 
baixa remuneração, falta de reconhecimento, supervalorização do falante nativo, 
mesmo sem experiência de ensino, o grande número de pessoas que por falarem 
inglês se auto-intitulam professores e as escolas as contratam. (P7) 
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A falta de motivação dos alunos, o desrespeito ao profissional da área, a falta de 
recursos nas escolas. (P8) 
 
Privado: 
[...] no meu contexto, percebo a grande dificuldade que o aluno de Letras possui no 
aprendizado da língua, associada à falta de interesse da grande maioria em superar 
estas dificuldades. Um outro fator negativo a ser considerado é o elevado número de 
alunos em uma mesma classe, principalmente quando observamos a heterogeneidade 
existente. A troca de experiências com outros colegas é fundamental. Sinto falta de 
encontros sistematizados com o corpo docente de língua inglesa. (P10) 
 
A falta de responsabilidade das escolas em empregar profissionais sem a devida 
formação ou sem dar condições para esse profissional se desenvolver tanto 
profissional quanto emocionalmente. A parte financeira. Pela sua importância, o 
professor deveria ser melhor remunerado. (P12) 

 
Com esses depoimentos, somos confrontados com questões recorrentes (positivas e 

negativas) no âmbito da profissão como, por um lado, baixa remuneração, condições de 

trabalho precárias, falta de materiais, escassez de recursos e turmas grandes, no caso das 

escolas públicas e, por outro lado, turmas pequenas, infra-estrutura adequada, acesso a novas 

tecnologias, treinamento contínuo, entre outras, no tocante aos cursos livres. Nesse sentido, 

aqui emergem, tanto por um viés ou outro, temas extremamente importantes que dialogam 

com o discurso mais contemporâneo que coloca o professor de inglês numa posição menos 

alienada e, portanto, atento às implicações político-pedagógicas de se ensinar uma língua 

internacional. 

É interessante notar também que em uma das falas um professor ressalta que sente 

muita falta de compartilhar e trocar conhecimentos e experiências com colegas, o que 

corrobora com a nossa premissa de que o professor de inglês que atua em Salvador, devido a 

inúmeros fatores, se sente muito só, pouco assistido, não apenas no seu microcosmo de 

atuação, mas também no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional como um todo. 

Embora o professor de inglês que atua em Salvador tenha à sua disposição uma razoável 

oferta de seminários, congressos, workshops e encontros tanto em nível local quanto nacional, 

sem falar em programas internos de capacitação, a depender da instituição, apenas um 

percentual mínimo chega a participar regularmente desses eventos. Não contando com o apoio 

de suas instituições, muitos profissionais se vêem regularmente impedidos de fazê-lo por suas 

precárias condições financeiras.  

Para se ter uma idéia desse panorama, o seminário anual da Associação Cultural 

Brasil-Estados Unidos (ACBEU), tradicionalmente oferecido para professores de inglês de 

Salvador e região, em 46 (quarenta e seis) edições, raramente alcançou a presença de mais de 

200 participantes. O preço dos últimos encontros tem variado de R$ 70,00 a R$ 90,00 por 
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vários dias de contato com especialistas locais, de outros estados e do exterior. Mesmo em 

eventos mais acessíveis como os seminários bi-anuais de Lingüística Aplicada organizados 

pelo Instituto de Letras da UFBA, a participação maciça de professores de língua inglesa e de 

línguas em geral ainda está longe do ideal.      

Um outro ponto importantíssimo que emergiu nas respostas foi a questão de os 

professores, assim como as instituições, terem se tornado reféns do sistema capitalista vigente. 

Esta é uma situação bastante complexa e, em muitos contextos, principalmente aquele dos 

cursos livres, a situação tem se transformado em um fator gerador de grande estresse para o 

docente. Nesse pormenor, ao profissional foi delegada a função extra, para não dizer, a 

obrigação, de se responsabilizar a todo custo pela manutenção do aluno, em termos atuais, 

‘cliente’, mesmo que isso, em alguns casos, signifique desconsiderar normas e procedimentos 

de avaliação, princípios pedagógicos e, em casos extremos, princípios éticos.  

Na ‘guerra’ mercadológica que se instalou na área de ensino de inglês por conta da 

oferta maciça de cursos de todo tipo e qualidade, o professor teve adicionada ao seu 

tradicional repertório de competências e exigências aquela de ‘vendedor’. Sendo assim, o 

docente passou a ser avaliado estatisticamente, como um operário de uma indústria, por sua 

‘produtividade’ e, principalmente, pelo número de ‘clientes’ que consegue manter no 

ambiente instrucional, não importando os artifícios usados para que tal tarefa se concretize. O 

único profissional de LE que, de certa forma, parece seguir imune a essa obrigação ainda é o 

professor das universidades públicas que, como demonstrado em uma das respostas, lida com 

essa situação de maneira mais sutil e muito menos opressora.  

Como mencionado previamente, mais uma vez, fica patente que a distância entre o que 

se espera do professor na condução de seu trabalho na sala de aula e o que acontece na vida 

real, diante das novas regras do jogo competitivo em que se tornou a educação em geral, tende 

a se alargar, levando o profissional de ensino a experimentar com certa freqüência o que 

Souza-e-Silva (2004) chama de ‘o drama do fracasso’, ou seja, aquela sensação constante de 

que mesmo que tenhamos querido fazer, deixamos de fazer.  

Faz-se relevante também registrar que nem tudo no setor público experimenta uma 

situação de caos permanente, como se chega a acreditar. Chamam a atenção os depoimentos 

de professores que atuam no Ensino Médio, seja estadual ou federal, demonstrando satisfação 

com alguns fatores comumente ausentes nessa realidade como turmas pequenas, relativa 

autonomia do professor, alunos interessados, aulas comunicativas, liberdade de criação, sala 

individual, dentre outros. Os professores da Universidade Federal da Bahia, em especial 

aqueles que atuam no Núcleo de Extensão do Departamento de Línguas Germânicas (NELG-
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UFBA), hoje um centro de línguas (inglês e alemão) com mais de dois mil alunos atendidos, 

muitos deles bolsistas de camadas populares e cotistas da própria universidade, vêem o 

empreendimento de ensinar LE como algo muito sério e de competência comprovada tanto na 

formação de falantes de ILI quanto de novos profissionais de ensino de línguas. 

Um último ponto relevante colocado pelos professores toca na questão da 

“supervalorização do professor nativo e da condição daquelas pessoas que por dominarem o 

idioma, se auto-intitulam professores de inglês e são contratados pelas escolas”. Como 

sabemos, falar uma LE, seja na posição de falante nativo ou não-nativo, não serve de 

passaporte para o sucesso na profissão. Certamente, há excelentes professores nativos e, 

mesmo sendo essa uma prática bastante combatida, há ainda uma grande controvérsia no 

tocante ao seu status perante os professores não-nativos, principalmente em países da Ásia, 

onde há casos relatados de que professores locais experientes e qualificados percebem salários 

menores que os nativos. O contexto de ILI, cada vez mais, cede espaço para que esta e outras 

práticas pouco democráticas sejam reavaliadas e suplantadas definitivamente.     

 
Pergunta 5: Como você definiria uma língua internacional?  
 

Com essa pergunta, afunilamos nossa investigação para os temas específicos que 

compõem os quatros pilares do trabalho: (1) o contexto de inglês como língua internacional e 

suas implicações pedagógicas nas diferentes realidades, (2) a relação língua e cultura e sua 

relevância no ensino de ILI, (3) a competência intercultural do professor como elemento 

fundamental no ensino de ILI e (4) a adoção de uma pedagogia crítica de ensino de ILI. 

Iniciamos com a indagação sobre como os nossos informantes entendem conceitualmente o 

que seria uma ‘língua internacional’:  
Uma língua que permite a comunicação entre os povos de uma forma geral; que 
desempenha papel central nas relações interculturais. (P1) 

 
Uma língua falada mundialmente, sem ser oficial dos países que a falam, por 
motivos políticos e culturais, não como herança colonial ou conseqüência de uma 
expansão territorial. (P3) 
 
Língua usada pelo mundo que propicia a boa e calma comunicação entre os povos. 
(P4) 
 
Língua utilizada pelos povos para comunicarem-se entre si e sem uma associação a 
uma única cultura ou país. (P5) 
 
É uma mesma língua falada por pessoas de diferentes nacionalidades. (P6) 

 
Uma língua internacional é aquela capaz de unir pessoas diferentes, de locais 
diferentes, culturas diferentes para uma boa comunicação, discussão e negociação de 
situações. (P7) 
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Aquela língua em que a maioria dos diferentes povos de diferentes línguas pode usar 
para se comunicar de forma plena e alcançar os seus objetivos comerciais e sociais. 
(P8) 

 
Uma língua que em determinado momento histórico é usada por diferentes povos 
para mediar necessidades comuns, sejam econômicas, sociais e/ou culturais. (P9) 

 
Uma língua que se impõe no cenário mundial, permeando os mais diversos tipos de 
relação. (P11) 

 
Uma língua falada por todos, independente de sotaques ou espaços geográficos; algo 
que possa servir como elo entre os povos. (P12) 

 
Uma língua usada como veículo de comunicação internacional, cuja maioria dos 
usuários é de não-nativos. Devido a este fato, a língua não tem dono e não deve estar 
vinculada às normas do falante nativo. (P13) 

 
Uma língua sem pátria. Uma língua usada por todos, respeitando-se a cultura local e 
as variantes lingüísticas. (P14)  
 
Uma língua com importância política, comercial e cultural. (P15) 

 
Pelas respostas dadas por nossos informantes, podemos ver que a idéia de uma língua 

internacional vai muito mais além de uma ‘língua de comunicação entre povos de diferentes 

nacionalidades’. Alguns pontos importantes foram mencionados como o papel de mediação 

da LI nas relações interculturais, demonstrando que o docente está consciente dessa 

característica tantas vezes ignorada na sala de aula, voltada basicamente para o conteúdo 

lingüístico e o acesso ao conhecimento da(s) cultura(s) hegemônicas que a língua alvo 

representa. Tanto assim, que os depoimentos falam da não associação a uma cultura única, da 

independência no tocante a sotaques e espaços geográficos, além de, diante de uma realidade 

mundial em que prevalece a constante tensão nas relações entre os povos, ressaltarem a 

importância da ‘plena’, ‘boa’ e ‘calma’ comunicação entre as pessoas, levando à 

concretização de objetivos comuns.     

Num viés mais crítico, surgem acepções como ‘língua de importância política’, ‘língua 

sem pátria’, ‘língua sem dono’, ‘sem herança colonial ou expansão territorial’, culminando 

com a importante dissociação da figura do falante nativo. Para uma língua que hoje possui 

três vezes mais falantes não-nativos que nativos, adotar posturas e fazer uso de materiais e 

procedimentos pedagógicos que se mirem no modelo único e monolíngüe do falante nativo, 

assume, no mínimo, um caráter anacrônico. Como aponta Brutt-Griffler (1998), no contexto 

de ILI é quase uma obrigação promovermos o desenvolvimento de uma tolerância em relação 

aos modelos não-nativos de inglês, dentro e fora da sala de aula.  

É interessante também apontar nas respostas a questão da eminente transitoriedade da 

condição de uma língua internacional, já que o seu status está ligado, como mencionado por 
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um dos informantes, a um determinado momento histórico que, certamente, no processo 

evolutivo natural de todas as sociedades, nunca fica estático e, nos dias de hoje, tende a ir se 

modificando com grande rapidez. Chama a atenção também a resposta que se refere ao fato de 

a língua ‘se impor’ no cenário, o que demonstra uma tomada de consciência em relação a um 

processo que não acontece de forma simples, natural, neutra, sem resistência e que está 

diretamente ligado ao exercício de poder, muitas vezes de cunho imperialista, por parte dos 

detentores do idioma.     

 
Pergunta 6: Para você, o que significa ensinar uma língua estrangeira com status 

de língua internacional?  
 
Por ser esta uma pergunta de extrema relevância para o nosso trabalho de investigação, 

optamos por registrar a fala de quase cem por cento dos professores informantes, uma vez que 

cada um deles tocou em pontos específicos. Na verdade, os tópicos por eles levantados se 

complementam como, por exemplo, a questão de o inglês ser a língua de comunicação 

mundial ou um elo de ligação entre povos de diferentes culturas:   
Ensinar uma língua que será um meio de comunicação entre pessoas de diversas 
culturas. (P1) 
 
Existe a satisfação pessoal de poder interagir culturalmente com pessoas de 
diferentes nacionalidades, assim como a vantagem profissional de trabalhar com um 
idioma que tem uma demanda crescente de aprendizes. (P9)  
 
Proporcionar ao aluno experiências em sala de aula, através das quais não se ensina 
apenas a língua, mas antes de mais nada, ensina-se sobre a língua. Para tanto, não se 
pode negligenciar o componente cultural, do qual ela se serve. (P10) 
 
Ter uma enorme responsabilidade de apresentar tal língua como instrumento de 
desenvolvimento, cultura e elo comercial. (P11) 

 

Outros chamam a atenção para a responsabilidade de ensinar uma língua internacional 

por serem formadores de opinião, falam dos grandes desafios, do impulso para a vida 

profissional do aprendiz, do eminente caráter ‘instrumental’ do inglês, marcando o 

distanciamento do modelo do falante nativo:   
Um grande desafio, pois se faz importante ponderar sobre várias questões culturais, 
lingüísticas, etc. de uma língua que não é restrita a um povo apenas. (P4) 
 
Dar ênfase ao objetivo específico (leitura, comunicação oral, etc.), fazendo uma 
associação com aspectos culturais diversos, incluindo a cultura do próprio aprendiz. 
(P5) 
 
Uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade por saber que também sou 
formadora de opiniões. (P6) 
 
O processo de ensino-aprendizagem deverá ter um caráter mais instrumental 
possível. O aprendiz deverá ser capacitado a comunicar suas idéias e sua cultura 
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para outras pessoas sem a excessiva preocupação de seguir modelos baseados no 
falante nativo. (P13) 

 
Dar ao aluno a chance de se destacar na sua vida profissional e ampliar seus 
horizontes pessoais. Extrema responsabilidade em ensinar a língua com precisão e 
eficiência. (P15) 
 

Destaca-se também a preocupação do professor em não servir de instrumento para o 

reforço e/ou a disseminação de preconceitos relacionados à adoção de variantes consideradas 

de alto prestígio como o ‘inglês da Rainha’, tido como a variante mais ‘correta’ dentre as 

centenas de ‘ingleses’ que existem e continuam a se disseminar em diversas partes do mundo. 

Há também uma referência à qualificação mínima que o docente precisa ter para exercer sua 

profissão, assim como a constatação do professor que atua na escola pública municipal, 

mostrando que em seu contexto, língua estrangeira não está relacionada a status, como 

acontece nos cursos livres e que os alunos continuam a não ver nenhum sentido em estudá-la, 

já que não há uso imediato para tal conhecimento. Colabora para essa condição de ‘pouca 

importância’ da disciplina a máxima ‘se não sabe português quanto mais inglês’, que ainda 

habita o imaginário de uma gama de pessoas, independente da escolaridade:      
Gratificante e perigoso porque embora haja a possibilidade de se trabalhar em 
aspectos culturais interessantes com a língua, há o risco também de se disseminarem 
preconceitos acerca dessa mesma língua como, por exemplo, o mito do The Queen’s 
English. (P7) 
 
Ter certa fluência, interesse em estudar, atualizar-se, ter boa didática e estar disposto 
a rever seus valores sempre que possível. (P12) 
 
Arrisco dizer que no meu contexto escolar a língua estrangeira parece muito distante 
de dar status. Os alunos ainda não percebem a importância de aprender língua 
estrangeira. (P14) 

 
Num raciocínio mais pragmático, um informante coloca que não vê muita diferença 

em ensinar uma LI, chamando a atenção, entretanto, para pontos que considera positivos: 
Pessoalmente, não faz diferença. No entanto, vejo dois pontos positivos: (1) 
facilidade em encontrar material didático de inglês e (2) mais interesse por parte dos 
alunos em aprender a língua. (P3)  

 
Pergunta 7: Que competências você considera primordiais em um(a) 

professor(a) para que ele/ela seja capaz de ensinar uma língua internacional?  
 
Nessa questão, embora haja algumas coincidências, também optamos por separar as 

respostas a partir das diferentes realidades de cada professor. A fala do P13 parece resumir 

com muita propriedade o protótipo do professor ‘ideal’ circundado pela infra-estrutura ‘ideal’:     
Professores dos cursos livres:  
Precisa ser fluente e ter conhecimento teórico e prático do ensino de LE. (P1) 
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Ter o conhecimento lingüístico, senso crítico, estar aberto à aprendizagem, gostar de 
pessoas. (P2) 

 
Além de fluência, visão cultural e sociolingüística. (P4) 
 
Em termos teóricos, ter pleno conhecimento do que significa o conceito ‘língua 
internacional’. Em termos pedagógicos, o professor deverá pôr em prática tal 
conhecimento, considerando o aspecto sistêmico da língua. Uma vez que o 
professor, muitas vezes, não dispõe de material didático apropriado, ele deverá ser 
mais criterioso na seleção dos conteúdos que vão ser ensinados para não cair na 
tentação de voltar a usar a native speaker-centered approach. Ele, ainda, deverá ter 
mais conhecimento de outras culturas e, se possível, de diferentes "ingleses". 
Finalmente, deverá dominar alguns recursos tecnológicos modernos a fim de poder 
utilizá-los como parceiros em sua prática. (P13) 
 
Conhecer bem a língua, a história que a cerca e a cultura de seu povo. (P15) 

 
Professores das escolas públicas:  
Municipal: 
Amplo conhecimento das novas tendências do ensino da língua. (P14) 
 
Estadual:  
Conhecimento satisfatório da língua que leciona, de teorias pedagógicas, domínio de 
técnicas metodológicas e profundo respeito pelas diferenças culturais de povos das 
mais diversas nacionalidades. (P9) 
 
Conhecer a história da língua ensinada, sua constituição como LI ao longo do 
percurso histórico-social e as diversidades a que ela pode dar acesso através dos 
países falantes desta ou até mesmo sua relação com outros países. (P11) 
 
Federal:  
Acesso à cultura de maneira ampla; estar atualizado(a) não somente em relação aos 
aspectos lingüísticos, ser flexível em relação ao planejamento de aulas, apresentar 
uma diversidade de materiais. (P5) 
 
Criatividade, curiosidade, vontade de aprender, estudar e ler muito, ótimo listening, 
não ter medo de errar. (P6) 
 
Professores do ensino superior:  
Público 
Estar sempre atualizado sobre o que acontece no mundo, não vincular a língua 
ensinada a uma cultura específica e estar aberto a mudanças nessa língua advindas 
do fato de ser falada por milhares de pessoas. [...] Estar sempre repensando suas 
práticas e revendo seus conceitos de certo ou errado. (P3) 

 
Bom senso, estimular o pensamento crítico dos alunos, discernimento e senso crítico 
para entender que apesar do status de LI, em tese, se dá pela supremacia de um 
determinado país em determinado momento histórico; entender e propagar a idéia de 
que a cultura de origem dos alunos deve ser considerada e valorizada, evitando uma 
visão etnocêntrica e/ou idealizada. (P7) 
 
Um conhecimento profundo acerca dessa língua e a sua riqueza cultural, porque uma 
língua é sempre produto da cultura de um povo. No caso de uma língua 
internacional, vários povos estão envolvidos no processo, portanto, faz-se necessário 
entender e se aprofundar nos aspectos culturais dos diferentes povos incluídos no 
processo. (P8) 

 
Privado:  
Competências lingüística, cultural, sociolingüística, discursiva e estratégica. (P10) 
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Estar sempre atualizado, tanto no que se refere à cultura geral como na didática. Ter 
certa fluência, interesse em estudar, atualizar-se e estar disposto a rever seus valores 
sempre que possível. (P12)  

 

Podemos ver que nossos professores informantes, de forma recorrente, explicitam 

competências que vão além da chamada competência lingüística. Enfatizam a fluência 

‘razoável’ na língua, o que mostra uma tomada de consciência em relação a cada contexto, e 

citam as competências consagradas pelo modelo da competência comunicativa desenvolvido 

por Canale e Swain (1980), isto é, as competências gramatical, sociolingüística, discursiva e 

estratégica. É interessante a referência explícita ao conhecimento cultural que o professor 

precisa ter para poder ensinar a língua, demarcando, nesse aspecto, as características de uma 

LI que pode, ao mesmo tempo, representar várias culturas ou cultura alguma. 

Entretanto, nenhum dos informantes aponta a competência cultural como uma ‘quinta 

competência’ dentro de um modelo comunicativo, o que, para fins pedagógicos pode 

significar, segundo Damen (1987), uma certa ‘desconsideração’ da relevância desse aspecto 

importante no processo de ensino e aprendizagem de línguas. Em muitos pontos de vista, 

inclusive, no dos próprios Canale e Swain (1980), a competência sociolingüística se encarrega 

de englobar a questão da cultura, tese da qual discordamos, já que há outros elementos não 

abordados pela sociolingüística, em especial os mais pragmáticos, que precisam compor o que 

chamamos de competência (inter)(trans)cultural do docente. E como sabemos, os próprios 

prefixos inter e trans indicam um diálogo muito mais amplo e um acesso a saberes das mais 

diversas áreas do conhecimento humano. Diante da posição que ocupa, o professor 

contemporâneo de inglês como LI não pode ignorar tais questões. Em outras palavras, os 

cursos de formação de professores de LE não podem negligenciar esses aspectos.  

Os depoimentos demonstram também, pelo menos na teoria, o quão eclético o 

professor de inglês do momento atual precisa ser para exercer sua prática. Ser curioso, 

criativo, estudioso, flexível, autodidata, culturalmente competente, ter bom senso, estimular o 

pensamento crítico do aprendiz, não ter medo de errar, conhecer bem as teorias e 

metodologias de aprendizado de segunda língua são algumas das características citadas.  

Mais uma vez, fica claro que estamos operando no nível do perfil docente ‘ideal’, pois 

no exercício de sua profissão, mesmo em ambientes melhor aparelhados, o que se testemunha 

da parte do professor é uma simplificação de atitudes e procedimentos ao nível ‘utilitário’ do 

ensino da língua. Isso se deve ao fato de que os alunos, na sua maioria, além de ignorarem as 

questões mais subjetivas do processo de ensino e aprendizagem da LE, se mostram 

desinteressados em aprender algo mais que a língua na sua versão instrumental.  
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Trabalhos como o de Borges (2004) com professores e alunos de inglês dos ensino 

fundamental e ensino médio de Vitória da Conquista, Bahia, revelando que os aprendizes 

encaram o inglês como algo enfadonho e de pouca utilidade, assim como os próprios registros 

etnográficos das aulas dos nossos informantes, de alguma maneira, indicam que a prática 

corresponde muito pouco ao discurso encampado tanto por especialistas da área quanto por 

aqueles professores mais conscientes de todos os aspectos que comprazem a formação de um 

profissional de ensino de LE. Na realidade, pode-se dizer que muitos professores tentam 

desvincular, pelo menos em parte, o ensino e aprendizagem de LE do viés utilitário, porém 

em prol de uma relação amena com seu aluno, pouco resistem à ‘desinformação’ que este traz 

consigo nesse sentido e optam por seguir tal orientação, mantendo, assim, o status quo pré-

estabelecido.     

 

Pergunta 8: Como você enxerga a dimensão cultural na aula de língua 
estrangeira? 

 

Aqui, partimos para o nosso segundo ponto de sustentação do trabalho de pesquisa, ou 

seja, a abordagem do aspecto cultural no contexto do ensino de inglês como LI. Como 

discutido no Capítulo 3, elaborar uma definição do termo ‘cultura’ é uma tarefa extremamente 

complexa dadas as inúmeras interpretações que o conceito suscita. Entretanto, para uma 

melhor compreensão da questão, achamos importante explicitar três visões de cultura que, de 

alguma forma, orientam nosso estudo na discussão desse tema. A primeira delas, num amplo 

sentido etnográfico, concebe cultura como “este todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade” (TYLOR, 1958 apud LARAIA, 1986, p.25). A 

segunda, partindo para um viés mais crítico e tendo como pano de fundo as desigualdades 

sociais e os conflitos de classe, considera cultura como “o lugar de lutas, de problemas, de 

produções discursivas, uma estrutura de efeitos ao invés de causas” (SPIVAK, 1990, p.123). 

A terceira e última visão sustenta talvez a definição de cultura mais relevante para o ensino de 

inglês como LE/LI ao associá-la à “participação de uma comunidade de discurso que 

compartilha um espaço social e uma história comuns, assim como um sistema comum de 

padrões no que diz respeito a percepções, crenças, avaliações e ações” (KRAMSCH, 1998, 

p.127).    

Embora o questionário não traga uma pergunta específica sobre o que cada informante 

entende por ‘cultura’, podemos afirmar que a partir das respostas relacionadas ao tema, é 
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possível delinear com certa facilidade a visão individual de cultura que esses professores 

ostentam. Sendo assim, no intuito de evitar certa indução às respostas, na primeira pergunta 

desta seção, deliberadamente, optamos por utilizar a expressão língua estrangeira (LE) ao 

invés de língua internacional (LI).  

Como vimos no Capítulo 3, muitas são as implicações no tocante ao ensino de cultura 

quando estamos lidando com uma língua de alcance global e que se desprende da(s) cultura(s) 

dita(s) ‘original(is)’. Pelas respostas dos nossos professores informantes, mesmo conscientes 

de que língua e cultura são elementos inseparáveis e da importância de abordarmos o aspecto 

cultural de forma sistemática na sala de aula, a maioria admite, por razões diversas, grande 

dificuldade em colocar essa tarefa em prática. Alguns apontam falta de preparação durante a 

sua formação e atribuem muitas coisas que sabem e que aprenderam ao longo da carreira ao 

seu esforço próprio. Outros argumentam que este não é o foco específico de seus planos de 

aula, mas sempre que possível, caso o calendário permita, buscam trabalhar sob uma ótica 

intercultural. Para alguns é difícil ensinar comportamentos culturais quando não se tem a 

vivência nos países de origem, o que, por si só, torna-se uma questão discutível no contexto 

de LI, já que ‘cultura’ parece emergir aqui como algo inatingível, ou seja, como sinônimo de 

conhecimento enciclopédico e que só estaria ao alcance daqueles poucos privilegiados que 

tiveram a oportunidade de visitar ou morar em um determinado país onde a língua é falada.  

Aparece também, ainda que indiretamente, o conceito de ‘aprendizagem intercultural’ 

nos moldes que defende Guilherme (2007), ao argumentar que, diferentemente de focar em 

uma cultura ou comparar/contrastar culturas, a aprendizagem intercultural enfatiza como 

culturas distintas se relacionam e interagem, incluindo, logicamente, a cultura nativa do 

aprendiz. Assim, se tomarmos o contexto de inglês como LI, nos convencemos, cada vez 

mais, que essa relação não precisa necessariamente (nem tende a) ocorrer em um país de 

língua inglesa, jogando por terra a premissa ou, pelo menos, demandando uma re-elaboração 

de pensamento e revisão de crenças que sustentam o argumento de que ‘é muito difícil ensinar 

cultura se não temos a vivência na(s) cultura(s) alvo’. Vejamos o que dizem os nossos 

professores:      
Como fazer um inglês entender o significado da palavra ‘carnaval’ (no Brasil) sem 
inseri-lo no contexto sócio-cultural dos blocos de carnaval da Bahia ou das escolas 
de samba do Rio e de São Paulo? (P1) 
 
Vejo a dimensão cultural na sala de aula de LE como essencial no ensino de LE. 
Além de ser muito interessante para os alunos, é o que possibilita a percepção da 
diversidade cultural que há no mundo. Isso dá margem ao desenvolvimento de 
alunos e professores como pessoas e não somente como falantes de uma 
determinada língua. (P3) 
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Ensinar uma LE está totalmente implícito ensinar sua cultura: não dá para separá-las. 
Precisamos localizar o aluno no tempo e no espaço para que ele veja a importância 
de aprender uma nova língua. (P6) 
 
Há novos materiais didáticos já com uma preocupação maior em relação às questões 
interculturais, mas ainda me parecem iniciativas discretas em comparação com a 
quantidade de material publicado anualmente. (P7)  
 
É um eixo que deve nortear os trabalhos, já que é a partir do conhecimento de outra 
cultura e suas manifestações que se entende outra língua e nação. (P11) 
 
Como uma colcha de retalhos, cheia de nuances, diferenças, semelhanças que 
devemos sempre salientar para os nossos alunos. (P12) 
 
O professor deve propiciar ao seu aluno condições favoráveis para ele desenvolver 
uma competência cultural e para ele poder entender melhor este momento atual de 
comunicação global. E com isso ajudá-lo a entender melhor a sua própria cultura. 
(P13) 
 
Ainda pouco explorada. Mesmo nas minhas aulas procuro observar quais os 
aspectos culturais que podem ser explorados. (P14) 
 
Ao ensinar uma língua estrangeira, o professor coloca os alunos em contato com 
uma nova cultura, enriquecendo-os e abrindo suas mentes para novas perspectivas. 
(P15) 

 
Como não poderia deixar de ser, arriscamos aqui afirmar que uma quantidade 

significativa de profissionais de língua estrangeira enxerga plenamente a relação essencial 

entre língua e cultura dos nativos, tomando a mesma como ponto crucial para um aprendiz 

adquirir competência na língua que está estudando. Entretanto, algumas respostas são 

contraditórias à medida que vários dos professores se mostram inseguros ou até mesmo se 

dizem pouco capacitados para colocar em prática aquilo em que acreditam, assumindo que a 

ênfase realmente é dada ao conteúdo lingüístico:  
Uma dimensão bastante importante e ao mesmo tempo difícil de ser trabalhada 
porque o aspecto cultural depende de muito conhecimento acerca do que é na 
verdade cultura. No espaço da sala de aula de LE ela é fundamental, mas, na maioria 
das vezes, esbarra na falta de preparação do professor. A realidade mostra que os 
professores não são formados para levar em consideração o aspecto cultural. No meu 
caso específico, tudo o que eu sei (e que é bem pouco) foi aprendido através de 
esforço pessoal. Mesmo assim, não me considero plenamente preparado para 
trabalhar o aspecto cultural, embora esteja tentando ao máximo. (P8) 
 
Bastante restrita, já que questões culturais são apenas pontuadas e muitas vezes não 
são discutidas; privilegia-se o conteúdo lingüístico. (P4) 
 
Pouco elaborada; as aulas ficam presas ao conteúdo lingüístico. (P5) 

 

Uma outra questão já bastante difundida e rotineiramente combatida nos meios 

acadêmicos, mas que ainda perdura no imaginário dos alunos e nas práticas de marketing da 

maioria de escolas de línguas, é a questão do status do falante nativo, não só tido como o 

modelo ‘perfeito’ de língua, mas também a fonte ‘ideal’ de troca de informações e 
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intercâmbio de comportamentos culturais. Ainda que sutilmente ancorados na crença 

ultrapassada, principalmente quando falamos de uma língua global e desnacionalizada, nossos 

informantes reforçam essa visão:    
A imersão na cultura do falante nativo da língua-alvo é um facilitador do processo 
da aquisição da mesma. (P9) 
 
Acredito que não podemos ensinar uma língua sem abordar o aspecto cultural do seu 
falante. (P10) 

 

Ainda sobre o tema, é lógico que tal motivação varia de acordo com os objetivos e 

necessidades específicos do aprendiz, mas no caso de uma língua internacional, que falante 

nativo deve ser considerado? Isto é, que cultura alvo será tomada como referência? De forma 

alguma, despreza-se a importância de se travarem encontros interculturais no processo de 

ensino de uma LE. Entretanto, diferentemente das pedagogias que postulam e aceitam uma 

espécie de doutrinação em relação à cultura alvo e um eminente silenciamento da cultura 

nativa do aprendiz, o ensino e a aprendizagem de uma língua internacional, por natureza, 

combate tal equívoco e traz a discussão para as trincheiras da política, como defende 

Rajagopalan (2005), ao comentar sobre o avanço do inglês como língua global:  
Aceitar a realidade da língua inglesa no mundo hoje não 
implica aceitar pacificamente todas as suas conseqüências. Pelo 
contrário, é possível pensar formas eficazes de enfrentar o 
desafio e desenvolver estratégias de resistência. [...] Tudo 
começa pela atitude que se assume diante do inglês. Tal atitude 
não precisa ser de subserviência ou de rejeição dos próprios 
valores por parte de quem aprende e passa a utilizar a língua 
para fins específicos (RAJAGOPALAN, 2005, p.149).        

  
Kachru (1996, p.241) também aborda essa questão, afirmando que “a aquisição do 

inglês nas suas mais variadas funções e cânones é atualmente um elemento de enorme 

motivação para o crescimento do multilingüismo em todo mundo”, o que, certamente, alia-se 

ao multiculturalismo. Sendo assim, ainda segundo esse autor, embora muitos lingüistas 

tenham por muito tempo praticamente marginalizado esses fenômenos, mantendo o foco nas 

ocorrências lingüísticas e culturais de países centrais de língua inglesa, nada impede que 

movimentos de resistência e de tomada de consciência oriundos tanto dos países do círculo 

‘externo’ quanto aqueles do crículo ‘de expansão’ cresçam e se multipliquem. De acordo com 

essa visão, uma língua internacional calca sua condição exatamente no reconhecimento e na 

aceitação dos diversos contextos sociolingüísticos em que esta opera ou nos quais venha 

servir de instrumento de contato entre falantes nativos de línguas distintas.  

Obviamente, os professores de inglês contemporâneos não podem ficar alheios a essa 

situação e como conclamam Kachru e Rajagopalan, além de outros autores, os resultados 



 211 

advindos desse processo vão depender em grande parte da nossa atitude frente aos fatos. 

Admitir que língua e cultura são elementos inseparáveis e que não devem ser ensinados a 

partir de perspectivas etnocentristas não é eficiente, muito menos eficaz a médio e longo 

prazos. Na realidade, a prática precisa refletir diariamente as crenças do docente. No nosso 

caso, aquelas explicitadas nas respostas ao questionário e nos depoimentos que emergiram 

durante os encontros, quando tivemos a oportunidade de discuti-las exaustivamente. 

Como podemos constatar, a discussão precisa adquirir um viés político e sem 

pretensões utópicas imediatistas e inconseqüentes de transformação social porque este é um 

discurso que está ‘na moda’. É necessário incutirmos no docente que seu trabalho, por mais 

elementar que seja nesse aspecto, se sólida e responsavelmente executado, terá alguma 

ressonância nos ouvidos daqueles aprendizes que estiverem devidamente preparados para 

internalizar tais preceitos e agir de acordo com os mesmos e com sua consciência. O 

depoimento abaixo de um dos nossos informantes que atua no segmento dos cursos livres 

demonstra que, nesse aspecto, uma mudança de mentalidade começa a se materializar:         
A minha prática se concentra no ensino de inglês a alunos que têm o poder 
aquisitivo mais alto e que podem pagar uma escola de línguas. Neste contexto 
específico, ser professor significa, ou melhor, significava atuar na sala de aula da 
melhor maneira possível para ensinar um determinado conteúdo, com o olhar quase 
todo voltado para o ambiente da sala, legitimando o status quo daquele grupo para o 
qual a aula se destinava. Os poucos aspectos culturais abordados eram apresentados 
pelo professor de maneira apenas expositiva, sem nenhum questionamento por parte 
dos alunos. Neste momento, acredito que o professor de inglês esteja menos 
alienado e mais consciente de sua responsabilidade de agente de mudança, de 
desconstrução de estereótipos, principalmente se ele aceitar a condição de ensino de 
inglês como língua global. (P13) 

 

Pergunta 9: Você se preocupa com o ensino de cultura nas suas aulas de inglês? 
Sim? Não? Incidentalmente? Justifique sua resposta.  

 

Como mencionado anteriormente, não perguntamos ao professor o que ele/ela entende 

especificamente por ‘cultura’, pois tínhamos em mente que a complexidade do conceito daria 

margem a dezenas de interpretações e, possivelmente, nos levaria a uma incursão por uma 

diversidade de áreas, nos distanciando do contexto do ensino de LE. Contudo, pelas respostas 

a essa e às outras perguntas relacionadas ao tema, podemos identificar algumas visões de 

cultura explicitadas por nossos informantes:    
Conjunto de conhecimentos, valores, regras, hábitos, costumes, etc. de uma 
sociedade. (P1)  
 
Diversidade, singularidades. (P3) 
 
Diferentes aspectos de um povo como hábitos, valores, artefatos. (P6) 
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As crenças, as riquezas de um povo. (P8) 
 
Os costumes de um determinado povo. (P9)  
 
A maneira de se enxergar o mundo. (P10)  
 
Manifestações da individualidade de um povo, seus hábitos e costumes. (P11) 
 
Uma colcha de retalhos, nuances, diferenças, tradições. (P12) 
 
Crenças, atitudes, valores de uma sociedade. (P13) 
 
Hábitos e costumes. (P14) 
 
Fatos históricos, curiosidades, tradições, cotidiano. (P15)  

 

A partir da coletânea de respostas, podemos constatar que o conceito de cultura mais 

recorrente na visão dos nossos informantes é aquele que se refere aos hábitos, costumes, 

valores, além das regras, atitudes e crenças de uma determinada sociedade. Assim, a análise 

das perguntas subseqüentes nos mostrará que este é o entendimento do termo ‘cultura’ que 

orienta os professores na elaboração de seu pensamento frente às perguntas aqui colocadas.  

Na tentativa de sermos mais específicos no assunto, a pergunta 9 tenta elicitar se os 

professores, ao planejarem suas aulas, ou até mesmo quando são induzidos pelo conteúdo 

reprodutivo dos valores das culturas dominantes presentes nos livros didáticos de inglês, 

apresentam uma preocupação com o ensino sistemático de cultura nas suas aulas. Como era 

de se esperar, a maioria, 12 (doze), afirma que SIM, 1 (um) diz que SIM, mas com ressalva, e 

2 (dois) colocam que INCIDENTALMENTE. As justificativas são bastante interessantes, 

porém, em alguns aspectos, os professores terminam caindo na armadilha de limitar o seu 

próprio conceito de cultura a algo estático, um cabedal fixo de conhecimentos sobre a cultura 

alvo a serem transmitidos para os aprendizes:  
Justificativas para SIM:  
O conhecimento da língua apenas não favorece o sucesso da comunicação e da 
dinâmica social. (P1) 
 
Para entender o funcionamento de uma língua, faz-se necessário compreender os 
aspectos culturais. (P2) 

 
..é essencial, mas a associação com a cultura norte-americana é muito forte, criando 
muitas vezes rejeição ao estudo da língua. (P5) 
 
Por achar que uma faz parte da outra: não existe língua sem sua cultura, e vice-versa. 
(P6) 
 
Não podemos falar de língua sem abordar o aspecto cultural dessa língua. Não há 
língua sem cultura.  A cultura de um povo é expressa na sua língua, no seu modo de 
se colocar perante o mundo. Como poderia ensinar inglês sem falar disso e através 
disso? (P10) 
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Não se pode planejar uma boa aula de inglês sem o estudo da cultura e da dinâmica 
de cada sociedade falante do idioma. (P11) 
 
Procuro trazer para os alunos fatos históricos, bem como curiosidades e o cotidiano 
dos nativos da língua. (P15) 

 

Nas justificativas para o SIM também emerge a perspectiva mais dinâmica do que 

seria ‘cultura’ e o seu papel a ser desempenhado na sala de aula:  
Tento trazer discussões para dentro da sala de aula para desenvolver um olhar 
crítico. (P4) 
 
...é também uma forma de valorizar nossa cultura e tradições e ao mesmo tempo 
ensinar as culturas de outros povos. (P12) 
 
Me preocupo em usar material autêntico de diferentes culturas; em promover 
discussões para estimular uma consciência cultural entre o alunos e em esclarecer 
determinados estereótipos. A meu ver, questões culturais também levam o aprendiz 
a compreender questões lingüísticas. Mas nem sempre coloco esta preocupação em 
prática. Muitas vezes utilizo atividades com objetivos diferenciados, mas não 
explicitamente culturais. (P13) 

 
A preocupação está sempre presente. Procuro relacionar os conteúdos lingüísticos ao 
uso da língua nas relações sociais. Conseqüentemente, aspectos culturais são 
discutidos mesmo de uma forma não sistemática e consistente. Língua e cultura não 
podem ser tratadas isoladamente. (P14) 
 
Não se pode distanciar a cultura da língua, pois estão interligadas. A sala de aula é 
um espaço muito rico, pois visa à troca de experiências e reflexões, o conhecimento 
como resultado é inevitável. O professor deve ser o mediador de todo o aprendizado. 
(P15) 
 

Por essas respostas, tal qual a perspectiva crítica de Spivak (1990), podemos associar o 

termo cultura a uma “arena onde grupos ou comunidades interagem, competindo por poder, 

influência, autoridade ou dominação” (MORAN, 2001, p.5). Essa visão tem sua origem nos 

princípios da pedagogia crítica (FREIRE, 1970; GIROUX, 1988/1992) e da educação 

multicultural, cujo foco é freqüentemente a discussão desses e outros temas em níveis 

igualitários e calcados na busca por justiça social. Podemos, a partir dessas respostas, nos 

remeter também à comunicação intercultural que, como vimos no Capítulo 3, é a habilidade e 

a capacidade de interagir com outras culturas e se comunicar de forma efetiva e apropriada, 

estabelecendo e mantendo relações, e efetuando tarefas em conjunto com pessoas dessas 

culturas. Como aponta Moran (2001, p.5), “essa habilidade não é exclusiva de cultura alguma 

e se aplica a toda e qualquer cultura”.  

Nesse contexto, o termo ‘cultura’ é visto como um ‘processo’ pelo qual as pessoas 

passam quando pensam, sentem e agem no momento em que conseguem dialogar com 

sucesso com pessoas de outras culturas. Logicamente que uma sala de aula é um ambiente 

limitado de interação, principalmente nos contextos em que grupos ‘monoculturais’ aprendem 
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uma língua estrangeira que será usada a priori com objetivos instrumentais. Tendo o docente 

essa visão mais ampla do que é cultura e podendo ele/ela, pelo menos, promover atividades 

que suscitem uma tomada de consciência intercultural crítica, talvez seja possível vislumbrar 

que o professor de inglês está finalmente se descolando daquela imagem tantas vezes 

propalada e tão ofensiva de sujeito acrítico, apolítico, alienado, neocolonizador e reacionário, 

representante contumaz do imperialismo americano. Certamente, pelas incursões dos nossos 

professores informantes, podemos afirmar que, nesse pormenor, tem havido mudanças 

significativas de pensamento e postura, principalmente quando nos referimos à importância de 

o professor afastar-se da suposta ‘neutralidade’ já que, como aponta Freire (1993), nada e 

nenhum processo educativo acontece em uma arena neutra. As palavras do próprio autor 

ilustram tal acepção: 
[...] impossivelmente neutra, a prática educativa coloca ao 
educador o imperativo de decidir, portanto, de romper e de 
optar, tarefas de sujeito participante e não de objeto 
manipulado (FREIRE, 1993, p.69).  
 

Essa visão crítico-reflexiva parece emergir na fala de uma das professoras que atuam 

no ensino superior público:  
Ao ler o questionário, fui levada a repensar minhas práticas em sala de aula e 
percebi que possibilito o espaço para discussões sobre a cultura brasileira em 
comparação com outras. Entendi que não ensino uma cultura estrangeira específica 
(até porque não acredito no ensino de cultura), mas as utilizo [as práticas] como 
meio para colocar em enfoque a discussão, sempre voltada para a percepção da 
nossa cultura em relação a outras. Tento não propor uma visão de oposição e sim de 
entendimento de singularidades. (P3)  

 

Na resposta SIM com ressalva, a justificativa se sustenta na própria dificuldade que o 

professor enfrenta em trabalhar o aspecto cultural de forma sistemática na sala de aula, já que 

para o aprendiz essa é uma questão bastante difusa e, normalmente, desperta pouco interesse 

do grupo, pelo menos no tocante a um trabalho intercultural: 
SIM com ressalva: 
Ainda tenho certa dificuldade em trabalhar esse aspecto em sala de aula. (P8) 

 
Para os dois professores que responderam INCIDENTALMENTE, fica claro que, em 

tese, eles abordam o aspecto cultural em função do que aparece no conteúdo programático do 

livro didático ou apenas esporadicamente quando o calendário permite. Não fica explícito 

também o que um deles considera material ‘autêntico’, um conceito que cada vez mais se 

desprende do pressuposto de serem aqueles materiais produzidos para fins não pedagógicos 

oriundos apenas das culturas alvo, em especial, as hegemônicas.     
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O ensino de cultura versus o aperfeiçoamento lingüístico

Sim - 0

Não - 14

Não tenho certeza - 1

INCIDENTALMENTE:  
Não é o foco dos meus planos de aula, mas quando percebo que há alguma situação 
no material que eventualmente possa trazer questões culturais à tona, tento, dentro 
das possibilidades do calendário, trabalhar sob uma ótica intercultural. (P7)  
 
Abordo as questões relativas à cultura de determinados países, na medida em que 
essas questões vão surgindo; às vezes em função de materiais didáticos ‘autênticos’ 
ou que possuam alguma verossimilhança com a realidade dos mesmos. (P9) 

 
 
Pergunta 10: Você acha que o estudo de cultura nas aulas de língua pode 

desviar o foco do aperfeiçoamento lingüístico do aluno?  
 

 
              
  

 

 

 

 

 

 

 

A razão para essa pergunta deve-se ao fato de que muitos professores optam por não 

trabalhar o aspecto cultural sistematicamente para não prejudicar o andamento do conteúdo 

lingüístico, teoricamente muito mais fácil de ser segmentado. Entretanto, sabemos que 

‘aprender uma língua estrangeira é aprender uma cultura estrangeira’ e, de uma forma ou de 

outra, cultura, mesmo que implicitamente, tem sido ensinada na sala de aula de LE. O que, na 

verdade, se debate, como vimos em outras ocasiões, é o que professores e alunos entendem 

pelo termo ‘cultura’ (ver p. 210) e como o seu ensino é integrado no processo de ensino e 

aprendizagem de LE (THANASOULAS, 2001). O significativo NÃO que obtivemos dos 

nossos informantes, embora não garanta que os mesmos consideram o componente cultural 

como parte integrante e constante dos seus planos de aula, nos permite inferir que estão 

atentos à questão. Sendo assim, dentro de uma visão estritamente pedagógica, não custa 

atentar para as palavras de Kramsch (1993, p.1):   
Cultura no ensino de língua não é uma dispensável quinta 
habilidade, suplantada pelas habilidades de falar, ouvir, ler e 
escrever. Ela está sempre lá como pano de fundo, desde o 
primeiro dia, pronta para desequilibrar os aprendizes quando 
eles menos esperam, deixando emergir suas limitações no 
tocante à tão difícil tarefa de atingir a competência 
comunicativa, desafiando sua habilidade de fazer sentido do 
mundo que os rodeia.     

 

Gráfico 6: 
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O ensino de cultura em níveis mais avançados

Sim - 1

Não - 13

Não tenho certeza - 1

Pergunta 11: Você acha que o ensino sistemático de cultura nas aulas de língua 
estrangeira deveria ocorrer apenas nos níveis mais avançados? 
 
    Gráfico 7: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Essa pergunta toca em mais um equívoco quando falamos de ensino de cultura na sala 

de aula de LE. Para muitos professores, abordar cultura significa, por exemplo, discutir pontos 

turísticos, feitos históricos da(s) sociedade(s) alvo ou ter acesso a textos literários originais 

(ALPTEKIN, 1984; PRODROMOU, 1988; OMMAGIO HADLEY, 1993)27

                                                           
27Ver críticas desses e de muitos outros autores a essa perspectiva.  

, o que, 

naturalmente, demandaria uma maior fluência por parte do aprendiz e o conhecimento mais 

pontual do professor. Mas como se sabe, a cultura modela cada microcosmo de toda e 

qualquer sociedade, isto é, o modo de viver, as crenças, os valores, as atitudes, só para citar 

alguns. Assim, dependendo do contexto e dos objetivos específicos dos aprendizes, pode(m)-

se abordar cultura(s) em maior ou menor grau, mas jamais eliminá-la(s) da prática de sala de 

aula. E isso, guardadas as limitações pedagógicas, pode e deve ser feito desde o primeiro dia 

de aula. O NÃO que a maioria dos nossos informantes respondeu, embora na prática não 

garanta a abordagem sistemática de cultura desde os níveis mais elementares, pelo menos 

mostra que eles/elas estão conscientes do fato que no processo de ensino e aprendizagem de 

línguas, o conhecimento cultural é não só um aspecto da competência comunicativa, mas 

também um objetivo educacional (THANASOULAS, 2001). As respostas à questão 12, 

tabuladas no Gráfico 8 a seguir, complementam tal premissa, já que os professores 

consideram o ensino de cultura absolutamente ESSENCIAL. Se a realidade da sala de aula 

espelha ou não essa crença, veremos na análise dos registros etnográficos.                
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A relação língua e cultura na sala de aula de LE

Em eqüilíbrio - 5

Em deseqüilíbrio - 6

Não tenho certeza - 4

O  ensino de cultura como essencial ou não

Essencial - 11

Depende do objetivo do
curso - 4

Pergunta 12: Você acha que o ensino de cultura é absolutamente: 
 

                   Gráfico 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como não poderia deixar de ser, alguns informantes são contrários a essa premissa e 

colocam que “depende do objetivo do curso”, demonstrando, talvez, que para eles o elemento 

cultural será mais eficientemente trabalhado caso estejam ensinando em cursos e disciplinas 

específicas que abordem cultura de uma forma mais ampla, como, por exemplo, em cursos 

mais avançados de conversação, leitura, vocabulário, escrita, dentre outros.  

 

Pergunta 13: Como você descreve a relação língua e cultura na sua sala de aula?  
Se você marcou “em desequilíbrio”, em percentuais, quanto é ensinado de língua e 
quanto de cultura?  
               
                    Gráfico 9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Como se pode ver, a maior parte dos professores acredita que há um desequilíbrio na 

relação língua e cultura na sua prática. As justificativas para essa condição são variadas e 

independe do contexto de atuação. Os percentuais explicitados demonstram claramente o peso 

que exerce o elemento lingüístico na prática de ensino de LE desses professores:  
Um desequilíbrio muito grande. Algo em torno de 80% língua e 20% cultura. (P5) 
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Trabalho com aspectos culturais

Sim - 8

Não - 5

Não tenho certeza - 2

Não tenho como ser preciso, mas de forma sistemática, muito pouco de cultura. 
Quase nada. Talvez 95% língua e 5% cultura. (P7) 
 
Em desequilíbrio. 70% a 30%. (P8, P9 e P13) 
 
60% língua e 40% cultura. Sinto que ainda há espaço para mais cultura. (P11) 
 

Pergunta 14: Você se sente seguro para trabalhar aspectos culturais de países de 
culturas de língua inglesa e/ou de outros países na sua sala de aula? Justifique.  

 
Gráfico 10:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esta pergunta está em consonância com a premissa de que aprendizes de uma LI, além 

de serem estimulados a trazer para a sala de aula de forma sistemática aspectos de sua cultura 

para serem discutidos e analisados, é importante que tenham acesso a informações culturais 

de toda natureza oriundas tanto das culturas de língua inglesa quanto daquelas de qualquer 

outra sociedade.  

Como se pode ver, independente do contexto em que atuam, a maioria dos nossos 

informantes se sente segura para trabalhar aspectos culturais de países de língua inglesa e de 

outros locais. Vejamos as justificativas para o SIM: 
O professor tem que se preparar quando decide incluir aspectos culturais em sua aula 
da mesma forma que se prepara para uma aula estudando gramática. (P1)   
 
Sim, principalmente porque tive uma experiência cultural ampla ao morar por um 
ano na Índia, o que me faz trazer curiosidades sobre outros países e liberdade para 
falar ‘ah, isso eu conto porque eu vivi’, ‘isso aqui eu li’. (P3)  
 
Admito que não conheço muito, mas procuro descobrir juntamente com meus 
alunos. Adoro pesquisar. (P5) 
 
Sim, porque já viajei para alguns países de língua inglesa e também porque leio e me 
mantenho informada sobre os aspectos culturais. É muito importante fazer paralelos 
com a cultura brasileira. (P6) 
 
Sim, porque tento apresentar os aspectos culturais através de várias manifestações 
com o cuidado de discuti-los e contextualizá-los em cada sociedade. (P9) 
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Ensino de aspectos da cultura brasileira

Sim - 12

Não - 0

Incidentalmente - 3

Pelas leituras que faço, pelos meios de comunicação e por também ter viajado um 
pouco. O professor para ensinar deve ser um pesquisador, um estudioso, estar 
sempre atento a mudanças, consciente de que cultura e língua estão em harmonia.  
(P12) 
 
Já viajei bastante e este fato me permite transitar por vários aspectos culturais 
inerentes a vários países; mantenho contato com pessoas que viajam/moram fora do 
Brasil. (P13) 
 
Sim. Quando ensino aspectos culturais, me cerco de informações. (P15) 

 

As justificativas para NÃO também são bastante interessantes, o que demonstra uma certa 

tomada de consciência crítica por parte dos informantes sem, entretanto, desprezar a 

importância da relação língua e cultura:   
Não possuo amplo conhecimento dos aspectos culturais dos países de língua inglesa. 
(P2) 
 
Nem sempre tenho conhecimento profundo sobre a cultura em questão. Tento usar o 
bom senso, mas pode ser algo perigoso. (P7) 
 
Não. Apesar de tentar, preciso de mais tempo para me aprofundar em questões 
culturais de outros países, o que não é possível pela minha agitada vida acadêmica e 
profissional. (P8) 
 
Não. O tempo que passei na Inglaterra e EUA foi curto, impossibilitando uma 
profunda imersão na cultura desses países. O conhecimento que adquiri me permite 
apenas fazer algumas inferências e reforçar generalizações a respeito dessas culturas. 
Além disso, o inglês é língua materna e segunda língua de inúmeros países, com 
culturas distintas, os quais não visitei. (P9) 
 
A rapidez com que as informações são processadas atualmente é muito grande. 
Tenho plena certeza de que me sentiria mais segura, caso pudesse estabelecer uma 
rotina de busca mais intensa e sistematizada deste conhecimento. O conteúdo 
presente em livros que abordam aspectos culturais, por exemplo, possui uma forte 
tendência a se tornar obsoleto em um espaço de tempo cada vez mais curto. (P10) 

 

Pergunta 15: Em suas aulas de inglês, você se preocupa com o ensino de aspectos 
da cultura brasileira? Justifique.  

 
Gráfico 11: 
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A pergunta procura investigar o quanto o nosso professor de LE/LI realmente se 

preocupa em trazer para a sala de aula aspectos da cultura do aprendiz. É importante frisar que 

esse trabalho precisa, além de ser sistematicamente planejado, levar em consideração as 

diversas culturas que cada indivíduo possui e delas se utiliza, mesmo compartilhando um 

espaço comum. Em outras palavras, no nosso caso, discutir a cultura ‘brasileira’ vai muito 

além das generalizações, dos estereótipos e das acepções tomadas como verdadeiras sobre 

uma sociedade tão complexa quanto a nossa. Na realidade, são as singularidades que precisam 

ser ressaltadas e, por conseguinte, valorizadas ao longo de todo esse trabalho. Naturalmente, 

as respostas não chegam a esse nível de detalhamento, ficando mais evidente a preocupação 

dos informantes em salientar a importância do confronto entre a cultura materna mais ampla e 

as culturas estrangeiras. Vejamos algumas das justificativas para SIM: 
Acho analogias culturais importantes. (P1) 
 
Acho que o usuário de uma L2 deve ter identidade cultural, pois somos atacados 
maciçamente pela importação de culturas estrangeiras. (P2) 
 
Acho importante valorizar nossa cultura e esclarecer que ela não é melhor nem pior 
que outras. (P5) 
 
Fazendo o paralelo com a cultura inglesa. (P6) 
 
Sempre que posso, exponho as diferenças não para julgamento, mas para discutir  o 
fato de que são diferentes e que cada uma possui sua riqueza. (P8) 
 
Levando-se em consideração a minha realidade, este é o nosso referencial (o meu e o 
do meu aluno), não posso ignorá-lo. (P10) 
 
Sim. Através da intertextualidade, faço constantes análises de questões brasileiras, 
podendo, às vezes, associá-las ou compará-las às estrangeiras. (P11) 
 
Não se pode aprender uma nova cultura sem conhecer a sua própria, sem deixar de 
ressaltar os nossos defeitos e qualidades. (P12) 
 
Para meus alunos as discussões sobre a cultura brasileira são importantes, pois 
revelam muitas descobertas até então não discutidas. (P14) 

 
Já os três informantes que optaram por INCIDENTALMENTE justificam assim a 

resposta: 
Da mesma forma que o ensino de cultura ocorre incidentalmente, a cultura brasileira 
também não faz parte dos meus planos de aula. (P7) 
 
Abordo as questões relativas à cultura de determinados países na medida em que 
essas questões vão surgindo; às vezes em função de materiais didáticos ‘autênticos’ 
ou que possuam alguma verossimilhança com a realidade dos meninos. (P9)  
 
Quando faço comparações entre as línguas. (15) 
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O ensino de cultura como forma de mudar a atitude do aluno

Sim - 14

Não - 0

Não tenho certeza - 1

Pergunta 16: Você acha que a aprendizagem de uma ou mais culturas 
estrangeiras pode mudar a atitude do aluno em relação à sua própria cultura?  
 

Gráfico 12: 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

O significativo SIM dado a essa pergunta demonstra que os nossos professores 

reconhecem a importância de freqüentemente lançarmos mão do elemento cultural no 

processo de aprendizagem de línguas para que este último ocorra de maneira plena. Embora 

se acredite que língua e cultura podem ser ensinadas isoladamente, é papel do docente chamar 

a atenção para o fato de que a cultura está sempre presente na sala de aula de LE, mesmo 

diante das tentativas rotineiras de retirá-la de cena (NAULT, 2006).  

Mais especificamente, a pergunta explora o efeito positivo que o acesso a diversas 

culturas através do inglês como LI pode causar no comportamento do aprendiz em relação à 

sua própria cultura. Seguindo essa linha de raciocínio, é fundamental compreendermos que o 

ensino de cultura no contexto de ILI precisa ir muito mais além de uma coleta de informações 

sobre culturas variadas caso desejemos que este processo seja algo realmente útil e eficiente 

para o aluno, tanto em encontros interculturais quanto nos momentos em que ele/ela 

compartilha insights sobre sua cultura nativa com outros indivíduos. E é exatamente nesse 

processo de reflexão sobre sua própria cultura em relação às outras culturas que o aluno se 

engaja no estabelecimento da chamada ‘esfera de interculturalidade’ (KRAMSCH, 1993; 

MCKAY, 2002).  

Entretanto, para que esse trabalho efetivamente culmine numa mudança de atitude do 

aprendiz em relação à sua cultura nativa, é importante que o professor, mesmo diante de 

conteúdos lingüísticos a serem cumpridos, alie a estes os aspectos culturais, buscando orientar 

sua prática a partir de abordagens críticas de TESOL/ELI/ILI. Como vimos, são exatamente 

as abordagens críticas que têm mostrado grande eficiência, por exemplo, na tarefa de levar o 

aprendiz a distinguir e discutir de forma clara a diferença entre percepção e realidade sobre 

culturas, estereótipos, dentre outros aspectos, normalmente vistos como secundários nas 
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nossas salas de aula de LE e praticamente ausente nos livros didáticos. A resposta positiva dos 

informantes é um excelente sinal para que se possa almejar algum tipo de mudança desse 

panorama.   

 
Pergunta 17: Se você disse SIM para algumas das perguntas que enfocam a 

dimensão cultural em LE, de que maneira você ensina cultura na sua sala de aula?  
 
Gráfico 13:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se de maneira sistemática

Maneira como a cultura é abordada

 Sistemática - 4

Assistemática - 11

, que objetivos você tem em mente e como você enfoca 
cultura nas suas aulas? Você parte de alguma abordagem em particular? 

 
Embora tenhamos aqui três perguntas bastante abrangentes, as justificativas foram 

relativamente superficiais. E como era previsível, a maioria dos informantes assinalam que 

trabalham o elemento cultural de maneira “assistemática”. Isto é, não faz parte do plano de 

aula desses profissionais trabalhar cultura de maneira mais específica e freqüente, mas a partir 

do que vai surgindo na dinâmica de sala de aula ou do que é provocado pelos materiais 

instrucionais, em especial, o livro didático. As justificativas, razoavelmente baseadas no que 

eles concebem como ‘cultura’, embora não respondam diretamente à pergunta subseqüente, 

esclarecem o panorama descrito:  
Sistemática 

Cultura é um conjunto de conhecimentos, valores, regras, hábitos, costumes, etc. de 
uma sociedade; como se comunicar interculturalmente de uma forma positiva com o 
outro sem saber muita coisa sobre ele? (P1) 
 
Acredito que parto de uma abordagem de minha própria vivência. Eu não acredito 
que uma língua esteja separada de sua cultura. O que eu sempre tento fazer é enfocar 
países de língua inglesa que fogem do ‘circuito’ Inglaterra-Estados Unidos, isto é, 
países que falam inglês mesmo que por imposição colonial como a Índia e países 
africanos. (P3) 
 
Levo outras culturas sempre traçando um paralelo com a nossa cultura. (P4) 
 
A cultura está sempre presente, mesmo quando não se planeja falar sobre ela. É 
inerente ao ensino-aprendizado de uma língua estrangeira. (P6) 
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Pergunta 18: Você acha importante ensinar línguas estrangeiras a partir de uma 
perspectiva intercultural?  
 
                   Gráfico 14: 

 
 

 

 

 

 

 

 
Como demonstrado no Capítulo 3, muitas línguas representam muitas culturas e no 

caso do inglês, hoje, uma língua internacional, pode-se ter acesso a praticamente todas as 

culturas do mundo sem a necessidade de se incorporarem valores específicos de nenhuma 

delas. Uma língua global, na maior parte das vezes, é usada como ferramenta de contato entre 

pessoas, implicando no estabelecimento de relações essencialmente interculturais. Portanto, 

podemos postular que uma pedagogia de inglês como LI ancorada na perspectiva intercultural 

deve ter como um dos seus objetivos principais formar sujeitos com a habilidade de 

compreender a língua e os comportamentos de uma determinada comunidade e compartilhá-

los com a sua comunidade de origem e vice-versa. Em outras palavras, pedagogia intercultural 

de ILI visa à formação de verdadeiros ‘diplomatas’ “capazes de enxergar diferentes culturas a 

partir de uma perspectiva de compreensão informada” (CORBETT, 2003, p.2)28

Entretanto, como já abordado em capítulos anteriores, surge uma dificuldade que diz 

respeito exatamente a quem é delegada a tarefa de ‘formar’ esses diplomatas. Como pode um 

professor promover ou contribuir para o desenvolvimento da competência intercultural de um 

aprendiz se ele mesmo não se vê como interculturalmente competente ou ignora a relevância 

de tal aspecto na condução de sua prática? Assim, conclui-se que não há como se formarem 

cidadãos interculturalmente competentes ou, como prefere Guilherme (2007, p.78), “cidadãos 

cosmopolitas que possam consciente e criticamente mediar as várias fidelidades a identidades 

. Pelas 

respostas dos nossos informantes, uma boa parte dos docentes de inglês está atenta a tal 

dimensão. No entanto, só a observação sistemática de aulas pode revelar se, na prática, os 

professores realmente se preocupam ou não com o desenvolvimento da chamada 

‘competência comunicativa intercultural’ do aprendiz.  

                                                           
28No texto original, o autor usa a frase “...from a perspective of informed understanding”.  

Ensino de LE a partir de uma perspectiva 
intercultural Sim - 11

Não - 0

Depende do
objetivo do
curso - 4
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concorrentes entre si”, se quem está encarregado de conduzir o processo sequer possui tal 

habilidade ou se, por vários fatores que vão desde à formação incompleta, desinformação a 

posturas pessoais e institucionais, não atua nem é levado a agir sob essa perspectiva.  

Sendo assim, uma pedagogia interculturalmente crítica do inglês como LI, que atribui 

ao professor o papel de ‘educador’ de cidadãos globais (ou cosmopolitas) sem, contudo, 

negligenciar a importância da dimensão local é, mais uma vez, a tese defendida por esse 

trabalho como a adequada para o referido contexto. Vê-se aqui que, pelo menos na teoria, os 

nossos informantes reconhecem a relevância do tema. Por isso, a grande maioria deles 

responde à pergunta com um SIM. A questão seguinte aprofunda essa discussão.        

 
Pergunta 19: Quando falamos de uma “perspectiva intercultural aplicada ao 

ensino de inglês como LI”, o que vem à sua mente?  
 
A forma, o meio, o processo de possibilitar que o aluno aprenda não somente o 
conteúdo da língua, mas também que ele tenha informações sobre uma target 
culture. (P1) 
 
Penso em uma perspectiva de ensino que considera e enfoca diversas culturas de 
países falantes de língua inglesa e de países que falam inglês como uma LI, como o 
Brasil. (P3)  
 
Maior tolerância e bom convívio com outros povos, tratamento igualitário, sem 
valorizar uma cultura sobre outra. (P4) 
 
Mostrar o inglês como língua do mundo e não somente dos EUA; apresentar 
diversos aspectos culturais, mesmo de países que não têm o inglês como língua 
oficial; valorizar nossa cultura. (P5) 
 
Cultura versus cultura. (P6) 
 
Respeito à diversidade cultural. (P7) 
 
Trabalhar a língua como expressão de cultura de um povo, ou seja, de suas crenças, 
sua organização social e, principalmente, sua visão de mundo. (P8) 
 
Penso no processo de aculturação como facilitador da aprendizagem. O interesse e a 
aceitação sem preconceito da cultura-alvo que proporciona uma performance mais 
próxima do falante nativo. (P9) 

  
Democratização do conhecimento. (P10)  
 
Flexibilidade para falar sobre outros países além dos países falantes oficiais de 
língua inglesa. Troca de experiências. (P12) 
 
Uma ponte entre a cultura-alvo e a cultura de origem do aprendiz, levando-o a 
perceber que as diferenças ou semelhanças entre elas deverão ser vistas sob uma 
visão crítica em relação às suas crenças, atitudes e seus valores. (P13) 
 
Discussão sobre a target culture e a cultura na qual o aluno está inserido. Dentro 
desta perspectiva uma cultura não está em posição de superioridade em relação a 
outra. (P14) 
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Novos horizontes, melhores perspectivas profissionais, enriquecimento do 
background do aluno.  (P15) 

 
São considerações bastante pertinentes e compatíveis com o contexto contemporâneo 

do ensino de inglês como LI. Corbett (2003) postula que uma abordagem pedagógica de 

línguas que se diz intercultural deve proporcionar aos aprendizes a oportunidade de: 
•apreciar as semelhanças e diferenças entre a sua cultura e as culturas de comunidades/países onde a 
língua alvo é falada;   
 
•identificar-se com a experiência e a perspectiva das pessoas em países e comunidades em que a língua 
alvo é falada; 
 
•usar esse conhecimento para desenvolver uma visão mais objetiva dos seus próprios costumes e 
maneiras de pensar.  
 
Mesmo apresentando limitações, principalmente no tocante ao ensino do inglês como 

LI, já que o escopo de interação vai além das comunidades e dos países nativos dessa língua, 

sem o compromisso de internalizar quaisquer elementos culturais, morais, sociais dessas 

sociedades, as acepções de Corbett (2003) servem ao propósito de pavimentar um caminho 

para a adoção de uma abordagem intercultural. De alguma maneira, essas considerações 

podem ser usadas como referências interessantes para que os professores se certifiquem ou 

não se, direta ou indiretamente, têm conduzido sua prática a partir de uma perspectiva 

intercultural. Pelas respostas dos informantes, embora apareçam conceitos polêmicos e 

complexos como ‘aculturação’ ou a referência recorrente à chamada ‘cultura alvo’ 

(basicamente, as hegemônicas), podemos arriscar a dizer que se nossos professores, no seu 

dia-a-dia de sala de aula, não praticam abertamente uma abordagem intercultural de ILI, pelo 

menos, no seu discurso pessoal, o conceito está presente e razoavelmente bem fundamentado.  
 

Pergunta 20: Você se considera um(a) professor(a) interculturalmente 
competente? Justifique.  

 

Essa pergunta tenta explorar a visão do professor de inglês sobre o que significa ser 

um docente interculturalmente competente. Como podemos ver pelo gráfico a seguir, um 

pouco menos da metade do grupo investigado (46%) assinala que se considera um(a) 

professor(a) interculturalmente competente. De certa forma, esses percentuais ilustram com 

certa precisão uma realidade nem sempre analisada e discutida nas nossas salas de aula de LE, 

uma vez que ao longo dos anos e das décadas de produção de metodologias de ensino de LE e 

de formação de professores, pouca ênfase se deu a elemento tão importante para o processo de 

aprendizado de uma LE. É interessante apontar que, como indica um dos informantes, a 
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competência intercultural não se desenvolve apenas a partir de experiências pessoais com 

pessoas de outras culturas, mas também através do estudo teórico de uma área amplamente 

sedimentada e diversificada.  
 

Gráfico 15: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dentre as justificativas que foram dadas, destacamos: 

 
SIM 
[Pelos] diversos materiais interculturalmente sensíveis que produzo e levo para a 
sala de aula. (P3) 
 
Quando penso em levar ‘cultura’ para a sala de aula, não penso apenas em pontuar 
crenças e costumes, mas abrir discussões que nos levem ao entendimento e a uma 
maior tolerância com o ‘novo’. (P4) 
 
Porque sou curiosa e estou sempre estudando, procurando me manter informada. 
(P6) 
 
Sob a perspectiva cultural, acredito que o papel do professor e o do aluno se 
confundem. Há um compartilhamento de experiências nessa relação que fica difícil 
definir quem ‘ensina’ e quem ‘aprende’ nesse processo. Considero-me competente 
interculturalmente porque sou uma pessoa interculturalmente aberta, em estado de 
constante aprendizado. (P9) 
 
Tento ficar atento aos fatores culturais e regionais. Me mantenho bem informada e 
tento passar essa informação aos meus alunos. (P12)  
 
Ensinar cultura acontece ainda de forma muito intuitiva, sem princípios definidos. 
(P14) 
 
Procuro estudar e ensinar a língua em seus aspectos históricos, lingüísticos e 
gramaticais. (P15) 
 
NÃO 
Não estudo o assunto sistematicamente. Acredito que o fato de ter tido contato com 
outras culturas me auxilia, mas não substitui o estudo sobre interculturalidade. (P7) 
 
Não plenamente. Estou a caminho disso, mas acho que preciso estudar mais e aplicar 
melhor o aspecto cultural em sala de aula. (P8)  
 
Trata-se de uma ótica relativamente nova para mim. Preciso experimentar mais esta 
prática. (P10) 

O professor que se considera 
interculturalmente competente

Sim - 7

Não - 4

Não tenho
certeza - 4
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NÃO TENHO CERTEZA 
Estou preocupada com o tema, procuro me esforçar, estar atualizada, estudar, 
praticar, mas acho que existe sempre o que melhorar. Acho que nunca serei 100% 
competente, mas me considero bem preocupada. (P5) 
 
Tenho consciência de que é necessário ter essa postura, a de promover a 
interculturalidade, no entanto, algumas vezes limito minha prática a objetivos 
puramente pedagógicos [pragmáticos]. (P13) 

 

Pergunta 21: (Responda apenas se você marcou SIM na resposta anterior). Na 
sua abordagem intercultural, o(a) professor(a) deve 

 
Gráfico 16:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dos sete informantes29

                                                           
29É importante salientar que um dos informantes que disseram SIM assinalou as três primeiras opções. Por essa razão, o 
gráfico traz 9 (nove) ao invés de 7 (sete) respostas.  

 que disseram SIM à pergunta 20, ao explicitarem o seu papel 

no exercício de sua abordagem (inter)cultural, vê-se que a maioria opta por “apresentar sua 

opinião e pô-la em discussão”. Tal postura está em consonância com o que defende Freire ao 

salientar que numa pedagogia que se diz crítica, o docente, além de jamais se colocar como 

politicamente neutro ou se ancorar na imparcialidade de opinião, destaca-se exatamente por 

‘ter uma opinião’ definida. O que Freire condena, e com quem concordamos, é a imposição da 

opinião do docente diante daquelas dos seus aprendizes. Mesmo que intuitivamente, nossos 

informantes parecem seguir o caminho democrático da discussão e da liberdade de expressão.   

 
Pergunta 22: Se você tivesse que classificar a sua reação ou a reação de seus 

alunos a situações típicas da(s) cultura(s) de língua inglesa, qual das seguintes 
exclamações seria mais freqüente? 

 
Confrontando os tipos de reação que professores e alunos teriam em relação a 

situações típicas da(s) cultura(s) de língua inglesa, vê-se que para a maioria dos docentes, 

essas manifestações são sempre vistas como algo interessante a se discutir e se analisar. Por si 

só, então, materializa-se aqui um ambiente altamente favorável para o trabalho com cultura.  

Postura do professor ao fazer uso de uma 
abordagem intercultural: 

Ser politicamente
neutro - 2

Ouvir e ser
imparcial - 2

Apresentar e
discutir - 5

Orientar a opinião -
0
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Reação do professor

Que bobagem: 0

Que engraçado: 0

Que interessante: 14

Sem resposta: 1

Reação do aluno

Que bobagem: 0

Que engraçado: 12

Que interessante: 1

Sem resposta: 2

Formação cultural do professor

Vivência em países de
língua inglesa : 6

Livros didáticos : 6

Livros, revistas e
filmes: 13

Contatos com nativos
no Brasil: 5

Já no tocante aos aprendizes, os informantes apontam que os mesmos veriam as 

situações típicas das culturas citadas mais pelo viés do ‘estranhamento’, considerando as 

manifestações típicas de outras culturas como algo divertido ou engraçado. A nosso ver, essas 

reações dos alunos podem denotar não necessariamente uma rejeição aos elementos culturais 

estrangeiros, mas especialmente uma apreciação a distância, como se fosse algo que, no 

mínimo, desperta nestes algum tipo de curiosidade. Vejamos os gráficos:  

 
Gráfico 17:  

 
 
    Gráfico 18: 

 
 
 
 
Pergunta 23: A maior parte da informação que você recebeu sobre a vida 

(traços culturais) de países de língua inglesa foi adquirida através de:   
 
Gráfico 19: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como todos os nossos informantes são professores não-nativos de inglês, faz-se 

interessante discutirmos os recursos que serviram (e ainda servem) de fonte de informação 

cultural dos países de língua inglesa. Devido à grande influência do binômio Inglaterra-EUA 

na nossa sociedade, pode-se inferir que são essas as duas culturas predominantes no que diz 

respeito ao acesso a tais informações. Mesmo podendo o professor escolher mais de um item 
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ou até todos, vê-se que é em livros, revistas e filmes, isto é, materiais não pedagógicos, que 

nossos docentes vão encontrar as informações culturais de língua inglesa que lhes interessa.  

Chama a atenção também o fato de poucos terem experimentado a vida em algum país 

nativo de inglês e também o pouco contato com falantes nativos no Brasil. De alguma forma, 

esses dois últimos itens mostram que apesar das facilidades e do relativo barateamento das 

viagens internacionais com o processo de globalização, ao professor de inglês médio tal 

benefício não está plenamente acessível. Já no caso do contato com nativos de língua inglesa 

no nosso país, a baixa incidência corrobora com a premissa já apontada por Smith (1976) e 

McKay (2002) que demonstra que a maioria dos falantes de ILI, potencialmente, terá muito 

mais contato com não-nativos que nativos de língua inglesa.   
 

Pergunta 24: O tipo de inglês que você ensina é mais próximo do:  
 
Gráfico 20:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesmo não se tendo a certeza sobre qual conceito de LI orienta nossos informantes, os 

percentuais próximos entre ‘inglês americano’ e ‘inglês internacional’ mostram uma crescente 

tomada de consciência no tocante à cada vez mais premente desnacionalização da língua 

inglesa na sua função de língua de comunicação entre os povos. Apesar da grande influência e 

do significativo poderio das instituições de fomento cultural em prol do inglês americano e do 

inglês britânico em muitos países com o perfil do Brasil, nota-se que uma boa parte dos 

professores não-nativos de língua inglesa já compreende que existe uma característica 

bastante peculiar da língua inglesa que, de maneira crescente, leva os docentes a enxergá-la 

não como uma língua de alguns países hegemônicos apenas, mas de todo um grupo de 

falantes espalhados pelo mundo. Como mencionado a priori, esses falantes estão se 

apropriando do inglês e a ele logrando características cada vez mais distintas e marcantes. 

Nesse pormenor, como bem acentua Matsuda (2005, p.67), “mesmo que a escolha do modelo 

instrucional de língua recaia no inglês americano ou britânico, é importante que os aprendizes 

Variantes de inglês ensinadas pelos professores 

Inglês americano:
7

Inglês britânico: 2

Inglês
internacional: 6

Outro: 0
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entendam que este ou aquele inglês é apenas uma variante das muitas com as quais eles 

poderão se deparar no futuro”.      

 

Pergunta 25: Você tem a perfeição do inglês nativo como objetivo primordial em 
suas aulas? 

 
Gráfico 21:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independente do avanço do inglês como LI e das implicações pedagógicas que o 

processo acarreta, a questão do modelo do falante nativo como norma a ser seguida pelos 

aprendizes de uma SL/LE é alvo de freqüente discussão nas mais diversas esferas da 

Lingüística Aplicada. Embora conte com a resistência típica de movimentos tradicionalistas, a 

soberania histórica do modelo do falante nativo em muitos contextos já está plenamente 

desafiada. Como esclarece McKay (2002), no caso de uma LI, principalmente, a acepção de 

que o objetivo de todo aprendiz de inglês é adquirir fluência (quase) nativa precisa ser 

urgentemente descartada. Na visão da autora, com a qual comungamos, tal atitude precisa ser 

desconstruída por duas razões: 
Em primeiro lugar, a noção geral usada para definirem-se os 
termos ‘falante nativo’ e ‘competência nativa’ patina em 
grande dificuldade, sendo pouco razoável de nossa parte adotar 
um construto tão superficialmente definido como base para 
pesquisas sobre o uso bilíngüe do inglês. Em segundo lugar, 
uma abordagem investigativa de aquisição de segunda língua 
calcada na noção de que todos os aprendizes de inglês precisam 
e desejam obter a chamada ‘competência nativa’ em pouco 
contribuirá para uma melhor compreensão no que diz respeito 
às diversas necessidades lingüísticas dos nossos alunos 
(MCKAY, 2002, p.41).        

 
Ainda que não unanimemente, a maioria das respostas apontando o NÃO demonstra 

que nossos informantes estão operando em níveis bastante avançados nesse sentido.   
 

 

Inglês nativo como objetivo primordial 

Sim: 2

Não: 10

Às vezes: 2

Sem resposta:
1
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Pergunta 26: Você se sente mais à vontade falando inglês ou português?  
 

     Gráfico 22:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Essa pergunta aborda aquela controvérsia que muitas vezes contribui para o 

surgimento do rótulo de pedante e alienado auferido ao professor de inglês por este, 

teoricamente, só falar inglês ou quando fala português insere em seu discurso doses 

exageradas de palavras e expressões oriundas do inglês. Pelas respostas dos nossos 

professores, vê-se que eles se sentem muito mais confortáveis quando estão usando a língua 

materna. Embora a item ‘depende’ não tenha sido considerado originalmente, 3 (três) 

informantes optaram pelo mesmo, apresentando as seguintes ressalvas, as quais consideramos 

bastante pertinentes, em especial aquela da P10 que, indiretamente, define o inglês como uma 

língua que para ela não carrega uma carga emocional tão marcante quanto a sua língua nativa. 
Quando se trata de assuntos profissionais, prefiro o inglês. (P4) 
 
Vai depender da situação. Com meus colegas de trabalho falo em inglês para 
praticar a língua e não perder o ritmo, mas em situações mais informais prefiro a 
minha língua materna. Com os alunos, falo sempre em inglês, explicando quando 
necessário algum aspecto na L1. (P8) 
 
Depende do contexto. Já me surpreendi muitas vezes durante algumas discussões no 
trabalho optando pelo inglês por me sentir menos emocionalmente envolvida, 
racionalizando mais, talvez. (P10)     
 

As respostas, então, indicam que os professores pesquisados usam o inglês muito mais 

no contexto profissional, como explica um dos três informantes e, como acontece com 

qualquer falante nativo de qualquer língua, se sentem mais à vontade com sua língua materna, 

principalmente quando estão tratando de assuntos no nível pessoal. Portanto, rotular 

professores de inglês de alienados, pedantes e reacionários, dentre outras coisas, por usarem a 

sua segunda língua com mais freqüência que outros falantes nos parece um contra-senso. 

Nesse sentido, certas acepções, sem sombra de dúvidas, se constituem em exagero, chegando, 

em algumas situações, ao nível da descriminação.  

Língua em que o professor se sente 
mais à vontade

Inglês: 5

Português: 7

Depende: 3



 232 

Pergunta 27: Com que freqüência você visita países de língua inglesa?    
 
As respostas para essa pergunta demonstram claramente que o contato de professores 

de língua inglesa com nativos e com aspectos culturais in loco acontece com freqüência 

bastante limitada. Vê-se que a maioria deles quando têm a oportunidade de visitar algum país 

de língua inglesa, em geral Estados Unidos e Inglaterra, o faz a cada cinco anos, tempo 

bastante significativo para demonstrar que o inglês que esses profissionais ensinam está cada 

vez mais ‘localizado’. Em outras palavras, o pouco contato tanto com a língua quanto com as 

culturas nativas, além de formalizar uma característica marcante de uma língua de alcance 

internacional, fomenta a oportunidade de esses professores não-nativos, não só do Brasil, mas 

de diversas partes do mundo, exercerem sua autonomia e criatividade no sentido de ensinar o 

inglês se não nativizado, mas completamente ‘mestiço’ nos mais diversos aspectos. Esse 

fenômeno está em consonância com a já discutida máxima de que “o inglês que hoje 

ensinamos é o nosso inglês”. Com suas ricas formas e infinitas matizes.    

 
Gráfico 23: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 28: No seu tempo disponível para ler e assistir a filmes, programas de 

TV, etc. você dá preferência a materiais:  
 
Gráfico 24:     

Freqüência de visitas a países 
de língua inglesa Nunca: 4

Uma vez a cada
dois anos: 3

Uma vez a cada
cinco anos: 7

Uma vez por
ano: 0

Duas vezes por
ano: 1

Idioma de preferência do professor no seu tempo disponível para 
trabalhar com outros materiais     

Em português: 0

Em inglês: 8

Depende do tipo de
material: 7

Não tenho tempo: 0
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Aqui, nos seus momentos de lazer, os nossos professores se dividem entre praticar as 

atividades mencionadas em ‘inglês’ ou ‘dependendo do tipo de material’ para também fazê-lo 

em português. Antes de concluirmos precipitadamente, rotulando o docente de inglês de 

‘americanizado’ ou atribuir-lhe adjetivos pouco simpáticos, é interessante apontar que é muito 

comum professores de língua, em especial de inglês, que têm ao seu dispor um cabedal quase 

infinito de recursos de entretenimento nessa língua, assistir a filmes e programas de TV com 

freqüência e afinco, objetivando utilizar alguns desses materiais nas suas salas de aula.  

A alta freqüência, naturalmente, transforma-se em hábito. Porém, além de serem estas 

oportunidades relevantes para que o professor se mantenha atualizado quanto ao vocabulário 

em voga e também exercite suas habilidades receptivas, é muito difícil precisar que ao se 

engajar nessas atividades ele/ela incorpore e/ou propague valores culturais dessas sociedades 

na prática diária de sala de aula. Sendo assim, é preciso muito cuidado quando da análise da 

questão, já que muitos professores de inglês buscam essas fontes como forma, não só de 

manterem atualizadas suas habilidades lingüísticas, mas também de tornarem suas aulas mais 

interessantes a partir de recursos oriundos de ambientes tanto nativos de língua inglesa quanto 

internacionais. 

 

Pergunta 29: Como professor, o que o termo “pedagogia crítica” significa para 

você?  

Esta e as derradeiras perguntas do questionário investigam o quarto pilar teórico de 

nosso trabalho, que é o ensino de inglês como LI calcado nos princípios da pedagogia crítica. 

A prática tem mostrado que o termo ‘crítico’ é bastante amplo e pode ter vários significados 

para pessoas diferentes. É um termo que, de alguma forma, passou a ser usado 

indiscriminadamente e parece estar perdendo sua força semântica, tornando-se, aos poucos, 

um ‘termo da moda’ ou, em inglês, a buzz word. Assim, com o passar do tempo, percebe-se 

que a PC vem se transformando em algo usado por todo mundo sem mais refletir-se sobre seu 

verdadeiro significado.  

É certo que atuamos em um campo em que neutralidade não existe e deve sempre ser 

questionada. Como a expansão do inglês não é a mera difusão de uma língua, mas de um 

conjunto de discursos (PENNYCOOK, 1994, 2001a), assumir uma posição crítica diante da 

nossa prática de professor de LE nos parece, atualmente, condição sine qua non para que 

possamos contribuir para a formação do verdadeiro cidadão planetário nos moldes concebidos 

por Guilherme (2007), embora esse movimento no ensino de ILI ainda seja algo considerado 

distante e praticamente inexpressivo em muitos contextos (COX; ASSIS-PETERSON, 2001).  
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Como era de se esperar, nossos informantes reconhecem o termo a partir de 

perspectivas bastante distintas como, por exemplo, aceitar diferenças, refletir, pensar, ser 

tolerante, buscar o diálogo, formar o sujeito ativo, desempenhar um papel político, para citar 

alguns, colocando-se como o agente que poderá fomentar tais atitudes:        
Proporcionar a aprendizagem a partir da realidade concreta e vivida pelo aluno, 
envolvendo-o em processo de análise, compreensão, reflexão e crítica. (P1) 
 
Aceitar diferenças; ser eclético. Preparar o aluno para não somente absorver 
conhecimento, mas ter uma opinião sobre o mesmo. (P2) 
 
Proporcionar aos alunos, a partir do entendimento de fatores exteriores, o 
desenvolvimento pessoal e, possivelmente, a ação modificadora do meio no qual 
estão inseridos. (P3) 
 
Uma pedagogia que conduz o aluno ao caminho do pensar

Mesmo que a prática não demonstre uma relação íntima entre aquilo no que o 

professor acredita e o que o seu contexto o leva a fazer, pode-se enxergar nessas respostas um 

certo avanço e talvez a aceitação definitiva de que, como defende Rajagopalan (2006, 2005), 

devemos encarar o ensino de inglês como LI do ponto de vista da experiência política. Tal 

, de refletir e absorver o 
que é bom. (P4) 
 
Conduzir aulas sempre atentando para o fato de ser crítico em relação ao material, ao 
assunto, às opiniões, ao professor. (P5) 
 
Buscar o diálogo entre professor e aluno e vice-versa para que haja interação e troca 
de conhecimentos. Assim, tanto professor quanto aluno podem refletir sobre a 
aprendizagem. (P6)  
 
Não aceitar qualquer método como absoluto nem ter a pretensão que esta ou aquela 
abordagem engloba todas as possibilidades de estilos de aprendizagem. Penso 
também em estimular o aluno para que ele reflita e critique o conhecimento que está 
sendo ensinado sem aceitá-lo passivamente. (P7) 

 
A atitude de educar as pessoas fazendo com que elas sejam sujeitos ativos nos seus 
processos educacionais. (P8) 
 
Um ensino focado no pensamento e raciocínio críticos. (P9) 
 
Acima de tudo, uma prática pedagógica reflexiva. (P10) 
 
Analisar, ajustar o que vai ser ensinado, desenvolvendo nos alunos a capacidade de 
se auto-avaliar com mais independência. (P12) 
 
Significa que o professor deve desempenhar um papel pedagógico e político, 
buscando coerência entre o seu discurso e as coisas que faz. (P13) 
 
Desenvolver no aluno uma consciência crítica durante o processo de aprendizado, 
capacitando-o a fazer reflexões e tornar-se um sujeito atuante no mundo. (P14) 
 
Significa preparar o aluno para não somente absorver conhecimento, mas ter uma 
opinião sobre ele. (P15) 
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acepção, logicamente, nos remete a Freire (1993), quando ele diz que como educadores (se 

assim nos enxergarmos), temos o dever de não nos omitir, não nos esconder na neutralidade 

ou evitar a reflexão. Em outras palavras, “temos o dever de viver a prática educativa em 

coerência com a nossa opção política” (FREIRE, 1993, p.69).  

A educação lingüística não passa ao largo dessa revolução, mesmo naqueles casos em 

que se enxerga a língua através do seu caráter meramente instrumental. No ensino de ILI, essa 

questão é ainda mais premente. Como assinalam Cox e Peterson (2001, p.20), as pessoas que 

trabalham com o ensino de inglês “não podem reduzi-lo a questões sócio-psicológicas de 

motivação, a questões metodológicas, a questões lingüísticas”. Corroborando com os ideais de 

Paulo Freire, as autoras complementam que “a língua está imersa em lutas sociais, 

econômicas e políticas e isso não pode ser deixado de fora da sala de aula” (p.20). Assim, 

ensinar língua, sem sombra de dúvidas, vai muito mais além, e “ensinar criticamente é 

reconhecer a natureza política da educação” (PENNYCOOK, 1994, p.301).   

Pensando assim, a pergunta seguinte busca complementar as nossas crenças e os 

nossos pressupostos, indagando se os professores de inglês participantes do trabalho vêem 

alguma relação entre a pedagogia crítica e o ensino de língua estrangeira em geral. O grande 

percentual de SIM e as justificativas categorizadas por contexto de atuação respondem por si 

só:  
 

Pergunta 30: Você acha que a “pedagogia crítica” tem alguma relação com o 
ensino de línguas estrangeiras?  
 

Gráfico 25: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificativas:  
 
Professores dos cursos livres:  
Pode dar ao aluno uma visão mais realista do mundo. (P2) 
 
...com a democratização do ensino de inglês, a pedagogia crítica nos ajuda a 
encontrar respostas para a pergunta: Por que nós temos de estudar inglês? (P4)  

SIM: 14 

NÃO: 0 

TALVEZ: 1 

NÃO SEI: 0

A Pedagogia Crítica e o ensino de LE 
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Sim: 12

Não: 0

Não tenho
certeza: 3

O professor pode deixar de ter uma postura menos alienada e de colonizado e se 
aproximar mais de uma postura comprometida com a transformação social através 
de uma maior consciência do mundo em que está vivendo (processos sociais, 
políticos, tecnológicos, etc.). (P13) 
 
Pode dar ao aluno uma visão do mundo mais realista. (P15) 

 
Professores das escolas públicas:  
Municipal: 
Não acredito que o termo esteja relacionado apenas ao professor de língua. Apesar 
de não ter conhecimento sobre o assunto, o nome me faz pensar em algo mais 
abrangente. (P14) 
 
Estadual: 
As pessoas são diferentes e possuem necessidades e motivações distintas. É preciso 
entender essas diferenças para a adequação e, conseqüentemente, o sucesso do 
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. (P9) 
 
A partir da análise e compreensão de culturas diferentes, aplicamos tal termo em 
sala de aula. (P11) 
 
Federal: 
Em se tratando de cultura, deve-se sempre ser crítico. (P5) 
 
Pedagogia crítica tem a ver com tudo na vida: o aluno já vem com sua bagagem 
cultural e devemos aproveitá-la. (P6)   
 
Professores do ensino superior: 
Público: 
A PC tem relação com qualquer tipo de ensino. Não somente de LE. Possibilitar que 
uma pessoa conheça seu contexto e se perceba dentro dele, de maneira a poder agir 
nele, é tarefa difícil que independe da matéria ministrada. (P3) 
 
O aluno tem que adquirir uma consciência crítica de que ele aprende uma língua 
diferente e uma cultura diferente da sua, nem inferior, nem superior, apenas 
diferente. (P7) 
 
A partir desse viés, os alunos têm a oportunidade de se desenvolverem como sujeitos 
críticos, capazes de transformar a realidade. (P8)  
 
Privado:  
A pedagogia crítica deve ser aplicada a todas as disciplinas. Acima de tudo, uma 
prática pedagógica reflexiva. (P10) 
 
Ajuda o aluno a avaliar sua própria aprendizagem, cultura, etc. (P12) 
 

 
Pergunta 31: Você se considera um professor de inglês crítico? Justifique.  
 
Gráfico 26: 
 

 
 

 

 

 

O professor de inglês crítico 
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Independente da concepção que cada professor adota para o termo ‘crítico’, a maioria 

absoluta dos respondentes se considera um(a) professor(a) crítico(a). As justificativas 

individuais servem como notas balizadoras do ponto de vista que cada um(a) assume diante 

do conceito e como este se revela na sua prática. Embora alguns não tenham se justificado, 

vejamos o que disseram aqueles que marcaram SIM:  
Acredito e considero importante o desenvolvimento das capacidades cognitivas, 
afetivas e das habilidades de pensar e aprender. (P1) 

 
Acho que afirmar SIM é um tanto quanto arrogante, mas tento sim sempre levantar 
questões que nos ajudem a pensar e refletir. Eu mesmo sempre saio da aula 
repensando meus pontos de vista. (P4) 
 
Sou crítica ‘por natureza’ e como professora ainda mais. Duvido, opino e procuro 
ver o ‘outro lado’ das coisas. Não gosto de considerar nada 100% bom ou ruim, 
certo ou errado. (P5) 
 
Refletindo, auto-criticando, questionando minhas técnicas e abordagens, além de, 
quando acho necessário, mesmo que não sistematicamente, promovo discussões 
sobre aspectos culturais que possam, eventualmente, representar alguma forma de 
opressão, etnocentrismo ou visão idealizada da cultura-alvo. (P7) 
 
Sim, porque a todo instante estou refletindo sobre a minha prática e o meu papel na 
educação dos meus alunos. (P8) 
 
A minha prática pedagógica leva em consideração a realidade sociocultural dos 
meus alunos, pois trabalho em uma instituição que, devido ao baixo poder 
aquisitivo, não tem subsídios para entender a necessidade de apropriação de uma LE 
como ferramenta de ascensão social. (P9) 
 
Costumo promover debates e discussões em sala de aula (principalmente através de 
textos) que levem ao aluno a encarar a realidade (local ou não) de uma maneira mais 
crítica, procurando não favorecer este ou aquele segmento, mas apenas analisá-lo 
sob uma lente de aumento. (P10)   
 
Sim, porque apresento cada tema e proponho discuti-los sem deixar, porém, de 
explicitar minha opinião. (P11) 
 
Sim, porque procuro me analisar e instigar os alunos a querer mais do que um 
simples livro ou uma simples aula. (P12) 

 
Já os que marcaram NÃO TENHO CERTEZA, deram as seguintes justificativas: 

Não tenho certeza. Embora eu procure ter uma práxis voltada para a democracia, 
justiça social e ética, muitas vezes me surpreendo agindo como mero executor de 
leis e projetos, fruto de crenças adquiridas no passado. Ainda, devido ao fato de não 
conhecer alguns processos de transformação, tenho uma atitude de subserviência, 
acrítica. (P13) 
 
Considero meu nível de awareness ainda bastante inicial no que se refere à postura 
do professor de inglês na sociedade. Por outro lado, acredito que, do ponto de vista 
didático, já observo em mim uma postura mais reflexiva. (P14) 
 
Não tenho certeza, uma vez que o curso oferece pouca abertura para a inclusão dos 
assuntos extra. (P15)  
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Sim: 3

Não: 10

Não tenho
certeza: 2

Pergunta 32: A sua formação acadêmica lhe preparou para adotar uma 
abordagem crítica nas suas aulas de língua estrangeira?  

 
Gráfico 27:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui discutimos uma questão muito importante, uma vez que diz respeito à formação 

prévia do professor de LE. Como podemos ver, a maioria dos nossos informantes colocam 

que seus cursos de formação não os preparam para conduzir uma prática docente fundada em 

abordagens críticas. Embora tal assertiva não possa ser tomada como algo novo ou até mesmo 

surpreendente, não se pode deixar de considerar que a partir dessas respostas emerge a 

necessidade de repensarmos o processo de formação de professores de LE nos mais diversos 

níveis, como bem assinala Gimenez (2005, p.187-188), enfatizando o papel fundamental das 

pesquisas na área da Lingüística Aplicada e o contexto em que o professor de línguas atua: 
Na medida em que a LA se preocupa cada vez mais com 
questões políticas e sociais vinculadas ao uso da linguagem em 
diferentes contextos, mais relevante ela se torna na formação 
de professores de línguas. [...] Se considerarmos formação 
como processo de aprendizagem que leva em conta o aprendiz 
e seus conhecimentos, que tornar-se professor implica 
envolver-se na tomada de decisões e que essas decisões têm 
implicações políticas, pensar a base de conhecimento do 
professor de línguas hoje significa levar em conta que essas 
definições não podem acontecer sem uma análise das 
conseqüências de diferentes arranjos curriculares e análises das 
condições nas quais os professores de línguas trabalham.    

 
 

Embora a questão não tenha demandado justificativas, achamos pertinente registrar o 

comentário abaixo feito por um dos informantes que optaram pelo “Não tenho certeza” que 

chama a atenção para o caráter ‘conteúdista’ dos cursos de formação de professores de LE, 

onde o processo se desenrola envolto numa aparente neutralidade:  
Minhas aulas de língua estrangeira no curso de Letras foram totalmente ‘neutras’ 
(com as devidas ressalvas ao uso dessa palavra). Tornei-me muito crítica, 
principalmente em relação ao ensino de língua inglesa após voltar dos EUA. Lá vivi 
o dia-a-dia da cultura que, de certa forma, era considerada superior à minha (com 

A formação acadêmica do professor e a PC                                                       
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Sim: 9

Não: 2

Não tenho
certeza: 4

base no meio em que cresci). Isso me fez perceber o ‘descabimento’ dessa tentativa 
de seguir o famigerado American way of life. (P3) 

 
 
Pergunta 33: Você costuma discutir maneiras de como desenvolver a 

competência intercultural crítica de seus alunos e de outros colegas professores de 
inglês?   

 
Gráfico 28:  

 

 

 

 

 

 

 
 
Podemos ver que a maioria dos respondentes afirma discutir formas de como 

desenvolver a competência intercultural crítica tanto dos aprendizes quanto dos próprios 

colegas professores. Alguns deles adicionaram alguns comentários, demonstrando, dentre 

outras coisas, a dificuldade de terem oportunidades para compartilharem esses temas com os 

seus pares: 
Não costumo discutir com outros colegas da universidade, pois as oportunidades de 
conversas sobre a abordagem de ensino são raras. Discuto com amigos e até mesmo 
com alunos. (P3) 
 
Não faço com freqüência. Praticamente não me encontro com meus colegas. (P14) 

 
Na realidade, a pergunta que se segue tenta explorar mais detalhadamente a questão, 

abrindo espaço para que o professor explique com suas próprias palavras o que significa o 

termo ‘consciência intercultural crítica’ e o que ele/ela faz para ajudar o seu aprendiz a 

desenvolver tal competência. Vamos às respostas categorizadas por contexto:  
 
 
Pergunta 34: Para você, em que consiste desenvolver a consciência 

(inter)cultural crítica de seu aluno? 
 
Cursos livres: 
Ajudar o aluno a compreender a nossa cultura e a cultura do outro, desta forma, 
ampliando a sua visão cultural. (P1) 
 
Chamá-lo a uma consciência crítica sobre as questões político-sócio-culturais do 
nosso país. (P2) 

O desenvolvimento da competência 
intercultural 
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Basicamente, consiste em alimentar suas mentes com questionamentos para que eles 
possam estar sempre construindo, reconstruindo e desconstruindo suas realidades. 
(P4) 
 
Conscientizá-lo a questionar o discurso legitimado pela cultura dominante, a buscar 
formas de transformação, estimulando-o a usar sua liberdade com responsabilidade. 
(P13) 
 
Consiste em abordar pontos positivos e negativos de cada sociedade, juntamente 
com os aspectos sociais, políticos e econômicos. (P15) 
 
Ensinos fundamental e médio públicos 
Fazer com que o aluno não ‘compre’ idéias prontas. Que ele saiba entender as 
diferenças para aceitá-las e, muito importante, não considerar nada 100% bom ou 
ruim, certo ou errado. (P5) 
 
Oferecer instrumentos para que ele possa seguir adiante a partir dos princípios e da 
bagagem cultural que ele traz. (P6) 
 
Ensiná-lo a valorizar sua própria cultura, bem como respeitar as diferenças 
existentes entre culturas diversas. (P9) 
 
Significa chamá-lo a despertar para compreender cada fenômeno social como 
peculiar e respeitá-lo, mesmo que discorde. (P11) 
 
No meu contexto escolar, diria que conhecer aspectos da cultura na qual o aluno está 
inserido seria o primeiro passo. (P14) 
 
Ensino superior público  
Procuro sempre suscitar discussões em que os alunos coloquem suas opiniões, 
percebam traços de sua cultura em comparação com outras. (P3) 

 
Estimular a compreensão que a cultura dominante não tem uma relação direta com 
valor; ter o domínio não significa ser melhor; ver a própria cultura como importante; 
se perceber como agente e não apenas uma tabula rasa absorvendo a cultura alheia. 
(P7) 
 
Dar a oportunidade de ele/a descobrir a sua própria cultura e as outras, não através 
de pré-conceitos, mas a partir do respeito às diversas manifestações, considerando-as 
como válidas e importantes. (P8) 
 
Ensino superior privado 
Possibilitar ao aluno não somente uma compreensão da cultura-alvo, mas também 
um melhor entendimento da sua própria cultura. (P10) 
 
Acreditar que não existe país perfeito, falante perfeito e que tudo faz parte do nosso 
processo de crescimento. Professor, aluno e sociedade, e que com cultura, 
conhecimento e interesse é possível mudar destinos e mentes. (P12) 
 

 
Embora abrangentes, as respostas abordam pontos muito importantes. Vê-se que, 

independente do contexto de atuação, as assertivas dos professores, em muitos aspectos, 

convergem para uma forte tendência a se privilegiar abordagens críticas no ensino de LE. 

Logicamente, não se pode ter uma certeza de que as atitudes e estratégias mencionadas nos 

testemunhos são utilizadas diariamente e de maneira sistemática. Contudo, o que nos foi 

declarado demonstra pelo menos uma preocupação do professor de inglês da atualidade em 
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romper com uma prática consagrada ao longo do tempo que concebe o processo de ensino e 

aprendizagem de LE pela perspectiva do tecnicismo. Esses depoimentos também alertam para 

o fato de que muitos dos rótulos, em especial os mais depreciativos, atribuídos ao professor de 

LE, especialmente de língua inglesa, são precipitados, superficiais, preconceituosos e, 

certamente, não condizem com a realidade.  

Finalmente, a última pergunta do questionário adota uma postura mais pragmática e, 

na tentativa de unir os quatro pilares teóricos do estudo, busca saber dos informantes ‘se é 

possível e de que maneira’ eles/elas podem fomentar e conduzir o ensino de inglês como 

língua internacional a partir de uma pedagogia intercultural crítica. São essas as respostas:  

 
Pergunta 35: Você acha possível na prática ensinar inglês como LI a partir de 

uma perspectiva intercultural crítica? Se SIM, como? Se NÃO, por quê?  
 
A maioria dos informantes colocou que SIM. Entretanto, como as justificativas não 

foram seguidas no sentido de explicar ‘como’, no caso do SIM e ‘porque’, no caso do NÃO, 

optamos por classificar e discutir as explicações dos professores a partir de temáticas 

suscitadas pelas respostas. Por exemplo, alguns professores se mostram otimistas em relação à 

possibilidade de eles virem adotar uma pedagogia intercultural crítica de ILI:  
Sim! Se eu disser o contrário, tenho que deixar de dar aulas. Inicialmente, a real 
postura do professor acrescenta para esta abordagem de ensino. Não dá para adquirir 
tais mudanças nos livros. Se um professor tenta aplicar tal abordagem, mas em suas 
aulas ‘valoriza’ mais um determinado sotaque ou uma cultura específica, não 
funciona. Há que, de fato, não acreditar em superioridade cultural para que se possa 
trazer uma perspectiva intercultural crítica para a sala de aula. (P3) 
 
Sim, acho que tal perspectiva já tem sido trabalhada por professores que levam tal 
proposta conscientemente ou até mesmo inconscientemente para a sala de aula. Sua 
implementação [sistemática] renderia muitos frutos. (P4) 
 
Sim. Acho que a perspectiva intercultural é inerente ao estudo da língua. O grande 
desafio é torná-la constante e/ou explicitá-la. (P5)    
 
Sim. Permitindo que o aluno faça parte de aula com seu background, suas dúvidas e 
seus posicionamentos. E a partir daí, ser sensível o bastante para saber a hora certa 
de intervir e contribuir para mais um dia de aprendizagem. (P6) 
  
Sim. Através da aplicação de atividades que enfoquem a consciência crítica do 
aluno, onde, por exemplo, práticas culturais diferentes são contrastadas e 
questionadas – e não se trata da mera exposição do aluno a informações, mas acima 
de tudo, do desenvolvimento de uma consciência cultural crítica. (P10) 
 
Acredito que sim, mas não sei se já faço isso ou se depois de ler e responder a esse 
questionário, fiquei mais consciente dessa responsabilidade/necessidade. (P12) 
 
Sim. Para alunos com pouca proficiência lingüística na língua-alvo é mais difícil. 
Mas este fato não invalida que o professor tente incutir no seu alunado uma atitude 
receptiva e reflexiva. (P13) 
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Ainda justificando a escolha pelo SIM, vários enfatizam a importância do material 

didático nesse processo:  
A seleção de materiais para aulas é um bom começo e mesmo quando esse material 
for pronto, cabe ao professor seguir por um viés diferente, mais crítico. (P5) 
 
Além de implementar materiais didáticos que levem em consideração as questões 
interculturais, incluir de forma mais incisiva nos cursos de formação de professores. 
(P7) 
 
Sim, através da utilização de materiais didáticos autênticos, ensinando o aluno a ser 
um sujeito crítico e atuante neste mundo globalizado. (P8) 
 
Uma das formas de ensinar inglês a partir de uma perspectiva intercutural crítica é 
analisar os textos e fotos dos livros didáticos à medida que são trabalhados na aula. 
Além da transmissão da língua, esse tipo de atividade permite a análise e reflexão do 
que é ‘real’ e do que pode ideologicamente estar sendo transmitido como ‘real’. 
Outro caminho é o uso de materiais ‘autênticos’, ou seja, aqueles que carregam 
verossimilhança com a realidade da cultura-alvo. (P9) 
 
 Sim. Através de textos que abordem aspectos culturais similares e/ou diferentes dos 
nossos, conduzindo à reflexão, análise e ao debate. (P11)  

 

Dois respondentes do SIM focam no aspecto cultural:  
Através do respeito a outras culturas. (P8) 
 
Desde que não percamos de vista a necessidade de analisar de forma imparcial cada 
aspecto cultural com o objetivo de conhecer mais que comparar. (P11) 

 

Tendendo para o NÃO, alguns professores expressam uma condição de dúvida em 

relação à possibilidade de se incorporar uma pedagogia intercultural crítica de ILI:  
Não sei se seria ‘a partir de’, mas acredito que esta perspectiva pode ser incluída no 
processo. Acho importante ensinar o aluno a analisar criticamente a sua própria 
cultura e a do outro. (P1) 

 
Acredito que o ensino da língua inglesa como LI abrange uma grande diversificação 
cultural e isso pode fazer com o que o ensino da mesma através de uma perspectiva 
intercultural crítica seja muito difícil de ser concretizado. (P15) 
 

Já um deles apenas explicita uma visão bastante cética:  
Acho muito difícil, pois a grande maioria dos alunos está focada no vestibular. Não 
há interesse em fazê-los pensar em questões político-filosóficas. (P2) 
 

Finalmente, uma das professoras salienta que ainda não possui uma opinião formada 

sobre a questão, demonstrando, contudo, interesse em conhecer o tema mais profundamente:  
Ainda não tenho um posicionamento a respeito do assunto aqui tocado. Porém, 
gostaria muito de conhecer mais sobre o assunto. (P14) 

 

Sendo assim, o gráfico para esta última pergunta apresenta-se da seguinte maneira:  
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Possibilidade de implementação de uma 
pedagogia intercultural crítica de ILI

Sim: 11

Não: 3

Não sei: 1

    Gráfico 29:  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, as respostas aqui expostas e analisadas demonstram que há 

espaço para abordagens críticas no processo de ensino de inglês como LI. Na realidade, essa 

primeira parte do nosso estudo, essencialmente individual e reflexivo, busca desvelar não 

apenas o conhecimento teórico que o docente informante possui sobre o tema, mas, 

principalmente, discutir suas crenças e seus valores sobre o que significa ensinar no cenário 

atual uma língua que, queiramos ou não, já atingiu a condição de língua de comunicação 

global e que, em diversos contextos cada vez mais expostos a pessoas de todas as 

nacionalidades, está sendo nativizada, isto é, apropriada e modificada por seus novos falantes.  

No caso do Brasil e de outros países do chamado ‘círculo em expansão’, o grande 

desafio é trazer para a sala de aula e implementar muitas dessas premissas que, como os 

próprios professores sinalizam, abrem caminho para a adoção de abordagens críticas no 

ensino de ILI. É o que tentaremos analisar e discutir a partir dos registros etnográficos de duas 

aulas de cada um dos nossos informantes a seguir.   
 

 

5.3 ANÁLISE DOS REGISTROS ETNOGRÁFICOS 

 

Os registros etnográficos do nosso trabalho foram realizados a partir de duas aulas de 

cada professor informante onde, a priori, exercemos o papel de pesquisador não-participante. 

Como normalmente acontece, os professores possuem várias turmas de língua inglesa de 

níveis variados, principalmente nos cursos livres, em que um professor que regularmente 

trabalha de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) horas, embora tendo menos alunos na sala de aula, 

possui algo em torno de 8 (oito) a 10 (dez) turmas por semestre. Ou seja, diferentemente da 

escola regular ou do ensino superior em que um professor com carga horária similar ou em 

regime de DE (dedicação exclusiva de 40 (quarenta) horas semanais) não está na sala de aula 
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o tempo inteiro, o docente de cursos livres não conta com tal prerrogativa, cumprindo a sua 

carga de trabalho ministrando aulas, muitas vezes em mais de uma instituição.  

As observações de aula foram previamente programadas com cada professor(a) e para 

a seleção da(s) turma(s) a ser(em) visitadas não estabelecemos critérios prévios. Na realidade, 

a única exigência que tínhamos é que pudéssemos assistir a aulas dos mais diversos níveis de 

proficiência, potencialmente, do inicial ao avançado. Assim, diante de um universo mais 

variado, disporíamos de melhores condições para respondermos às nossas indagações e aos 

nossos temas de interesse. A maior parte das visitas ocorreu no segundo semestre de 2006 e 

nossa intenção foi de realmente tentar ‘fotografar’ a prática do professor, buscando identificar 

aspectos relacionados às premissas do trabalho, levantar regularidades e, a partir daí, 

desenvolver as nossas análises à luz do aporte teórico.  

Do ponto de vista logístico, podemos dizer que as visitas ocorreram sem grandes 

problemas, exceto em uma das escolas estaduais em que para assistirmos duas aulas, tivemos 

que enfrentar diversos problemas estruturais como cancelamento de aulas devido ao mau 

tempo ou por decisão da própria escola devido a eventos internos. Mesmo contando com a 

boa vontade do professor e da diretora da escola, essas talvez tenham sido as visitas mais 

complicadas, já que entre a primeira e a segunda aula, com idas e vindas, transcorreu-se mais 

de um mês. Entretanto, quando as aulas aconteceram, mesmo diante de condições bastante 

desfavoráveis como barulho intenso nos corredores, calor, portas que não fechavam, salas 

superlotadas, só para citar alguns, pudemos observar que muito do que acontece (ou deixa de 

acontecer) na sala de aula de LE no ensino público não pode ser atribuído à desmotivação do 

professor e/ou ao desinteresse crônico dos alunos. A questão conjuntural responde muito mais 

por esse ambiente sofrível e bastante desafiador para aqueles docentes que realmente desejam 

ir além, no caso do inglês, do emblemático verbo to be. Nos outros ambientes, inclusive nas 

escolas públicas restantes, o processo ocorreu de forma tranqüila e a receptividade dos alunos 

a um ‘sujeito estranho’ no seu habitat educacional não causou grandes transtornos. Na 

realidade, além de muita curiosidade e, em algumas situações, como no caso dos grupos do 

ensino fundamental, testemunhamos a vontade e o desejo de alunos bastante interessados em 

‘interagir’ em inglês com outra pessoa que não fosse seu(sua) professor(a).      

Como explicitado no Capítulo 2, no corpo do trabalho iremos transcrever apenas 

aqueles segmentos ou registros parciais que puderam contribuir de alguma maneira para a 

nossa argumentação ou para ilustrar alguma situação destacada dentro do nosso processo de 

investigação. Os registros completos, sem a identificação do informante constam dos anexos. 
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No que diz respeito à metodologia, procedemos à análise levando em conta os quatro 

pilares que ancoram o nosso trabalho, isto é, (1) o contexto de ILI e suas implicações 

pedagógicas, (2) a relação língua e cultura e sua relevância no ensino de ILI, (3) a 

competência intercultural do professor como elemento fundamental nesse processo e (4) a 

adoção de uma pedagogia intercultural crítica de ensino de ILI. Feita uma categorização dos 

tópicos a serem discutidos, procuramos buscar nos registros etnográficos elementos retirados 

da prática do professor que refletissem ou refutassem, dentre outros aspectos, as crenças e 

opiniões expressas nas outras duas fontes de coleta de dados, o questionário e as entrevistas.   

Além disso, e como não poderia deixar de ser, tentamos apontar em linhas gerais 

oportunidades em que o professor se empenhou em enveredar por caminhos que não o 

previsível trabalho com os aspectos lingüísticos. Como sabemos, esse é o panorama comum, 

uma vez que compelido ou não pelo programa institucional (ou pelo conteúdo programático 

do livro didático) a ser cumprido, o docente se engaja nessa prática que basicamente se 

consolida em detrimento de uma exploração mais crítica e mais livre dos desdobramentos 

políticos e ideológicos que, natural e corriqueiramente, se fazem presentes na sala de aula.  

Sendo assim, compilamos os dados dos registros etnográficos que serão explicitados e 

analisados na seqüência, de acordo com as seguintes categorias: (1) o contexto do inglês como 

LI, (2) abordagem dos aspectos culturais, (3) a competência intercultural e (4) elementos de 

uma pedagogia crítica de ILI.  

 

5.3.1 O contexto do inglês como língua internacional  

Como mencionamos previamente, assistimos a diversas aulas, de vários níveis, em 

contextos distintos, contando com aprendizes das mais variadas faixas etárias, com os mais 

diferentes objetivos em aprender inglês. No tocante ao primeiro ponto de sustentação teórica 

do estudo – o contexto de inglês como língua internacional e as implicações pedagógicas para 

as diferentes realidades – os registros etnográficos mostram que em raras oportunidades a 

referência à perspectiva de ensino e aprendizagem de ILI foi colocada explicitamente. Mesmo 

em momentos em que, coincidentemente, uma das unidades do livro a ser iniciada por um dos 

professores de curso livre se intitulava ‘Linguagem e comunicação’, o que, naturalmente, 

suscitaria uma excelente discussão sobre o status do inglês como língua mundial nos dias 

atuais e suas variantes cada vez mais distanciadas do chamado ‘inglês padrão’, a menção ao 

contexto de ILI não ocorreu. Vejamos um pouco do que foi feito: 
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Aula 2, nível intermediário superior, 31 de agosto de 2006, Curso Livre (P1):30

Entretanto, quando foi necessário distinguir uma variação no nível da sintaxe, as duas 

variantes da língua inglesa tomadas como referência foram exatamente as dominantes, isto é, 

 

15:45 P esclarece que eles vão iniciar uma nova unidade, cujo título é ‘Linguagem e 
comunicação’. P pede aos alunos que leiam o exercício e identifiquem os elementos 
que mostram traços da linguagem oral. AA começam a trabalhar no exercício.  
 
15:50 P começa a corrigir atividade. P pergunta aos AA o que aparece no exercício 
como exemplo de linguagem formal e informal. Um A responde: ‘Vocativo’. P diz 
que não sabe como se diz ‘vocativo’ em inglês e pede ao aluno que explique a 
questão sem usar a L1. A fica calado. P segue adiante, corrigindo o exercício e, logo 
em seguida, passa para o próximo exercício que traz exemplos de linguagens formal 
e coloquial do inglês padrão americano. P dá um tempinho aos AA e prossegue 
explicando vocabulário como ‘get rid of’, ‘tenure’, entre outros, como exemplos de 
registros formais e informais. P pergunta se há alguma dúvida. AA ficam quietos. 

 

Além de se ater exclusivamente ao livro texto e sequer se referir ao fato de o inglês 

não obedecer apenas às normas de variantes hegemônicas, logo em seguida, na mesma aula, o 

professor, indiretamente, reforça equívocos bastante arraigados, chamando a atenção para os 

conceitos de ‘certo’ e ‘errado’ e, como conseqüência, despreza os aspectos sociolingüísticos 

que permeiam qualquer discurso. Vejamos essa seqüência na mesma aula:   
16:05 P pergunta se os AA escrevem com freqüência. Dois AA dizem que sim, no 
MSN. P então pergunta se eles podem identificar alguns problemas de linguagem 
que as pessoas têm em português e que eles acham horríveis. Uma A dá um 
exemplo: “Eu ouvir uma linda música”. O P diz que é um excelente exemplo. O P 
então escreve no quadro: “Most people don’t speak their native language correctly”.  
 
16:12 P então pede aos AA que se juntem em pares e discutam a questão. Se 
concordam ou discordam da afirmação. P explica que depois de algum tempo, com 
palmas, vai interromper a discussão e, olhando no livro, eles vão falar de outros 
tópicos. Todos os tópicos trazem exemplos de ‘partitivos’ em inglês como ‘a maior 
parte de’, ‘a maioria de’, ‘alguns dos’, etc. Terminadas as discussões, o P parte para 
as explicações gramaticais, trabalhando, além desses, outros partitivos em inglês 
como ‘each of’, ‘none of ’, etc.   

 

Como podemos ver nesse exemplo específico, a linha que norteou a atuação do 

professor, basicamente, foi a seção de apresentação, seguida da prática de um ponto 

gramatical e, mesmo tendo as atividades de preparação proporcionado algum espaço para uma 

discussão ou uma menção à condição do inglês como língua internacional e às implicações 

para o seu processo de ensino e aprendizagem, o professor optou por não explorar a situação 

de forma mais dinâmica e apropriada para o contexto. Além do mais, se verificarmos as suas 

respostas a questões como a 29 ou 34, por exemplo, a sua prática não condiz exatamente com 

o seu discurso.   

                                                           
30P = Professor; A = Aluno(a); AA = Alunos(as); “Aspas” = Fala do P ou dos AA; ‘Aspas simples’ = traduções, termos em 
inglês mantidos no original, chamar a atenção para algum termo ou situação.    
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a americana e a britânica, deixando de sequer se registrar a possível existência de tantas outras 

variantes que podem ou não seguir uma dessas ocorrências. Essa interação está registrada no 

excerto dessa mesma aula abaixo: 
16:43 O P ainda está trabalhando com ‘partitivos’. P traz então a questão dos 
substantivos contáveis e não contáveis. P dá alguns exemplos. Um deles suscita uma 
pergunta de uma A. P escreve no quadro: “None of my friends PLAY/PLAYS the 
piano”. A indaga porque pode ser um ou outro. P explica que há uma diferença, ou 
seja, no inglês britânico, se usa o plural (PLAY); no americano, o singular 
(PLAYS), e ambos estão corretos. O P dá mais exemplos, mostrando a condição 
assumida pelo verbo, sempre marcando a diferença entre as duas variantes.    

 

Já em uma das aulas de inglês instrumental ministrada na língua materna no contexto 

do ensino superior público, a professora discutiu a questão ainda que brevemente. Nas suas 

palavras:  
Aula 2, Inglês instrumental, 24  de agosto de 2007, Universidade (P3): 
15:40 P: “Vocês precisam definir o que querem com esse instrumento poderoso 
chamado inglês. O inglês, como vocês sabem, é a língua nativa de muitos países. Por 
exemplo, na Índia, onde eu morei por ano, o inglês é uma língua oficial. O texto que 
vocês vão ler é sobre os números do inglês como língua internacional. Hoje em dia 
há uma demanda enorme por esse idioma e as culturas a que o inglês nos remete não 
são mais apenas a americana ou britânica. Esses países, claro, ainda são importantes, 
mas há muitos outros que o inglês representa como países caribenhos, africanos e de 
outras regiões do planeta”.   
 

Um outro professor teve a oportunidade de introduzir a questão do inglês como língua 

internacional, tomando como ponto de partida uma lição do livro que introduzia a fórmula 

“Where are you from?”. A lição prescrevia a prática do nome de diversos países em inglês, 

assim como, na seqüência, mostrava um diálogo simulado entre uma brasileira e um japonês, 

dois falantes não-nativos, situação que mais caracteriza o uso atual do inglês no mundo. A 

atividade foi produtiva, mas se limitou à logística e ao conteúdo propostos pelo material 

instrucional:  
Aula 2, Inglês 1A, 01  de setembro de 2006, Curso de Extensão (P8): 
19:40 P retorna ao livro cujo tópico agora é ‘Your World’ (Seu Mundo). P pratica os 
nomes de países em inglês como Argentina, Austrália, África do Sul, Jamaica, 
dentre outros. P pergunta onde fica a Jamaica. Um A diz, “América”. P diz, “Great, 
man!” Mesmo A diz, “Reggae, Bob Marley”. P pergunta se Bob Marley é da 
Jamaica. AA ficam na dúvida e hesitam na resposta. P diz que eles vão praticar uma 
estratégia de ‘brainstorming’, usando referências de alguns países. P então menciona 
países próximos e distantes como Coréia, Taiwan, Austrália, Japão, etc. Alguns AA 
falam de coisas, cidades, símbolos que lembram esses países. P simula que, em 
pares, os AA vão praticar a fórmula ‘Where are you from?’. P diz que inicialmente 
eles vão imaginar que são de outros países. Em seguida, os AA vão falar de onde 
realmente são.  

 
De maneira semelhante, um dos professores do ensino fundamental público conduziu 

uma atividade em que ele assume o papel de um ‘estrangeiro virtual’ e os alunos teriam que 
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praticar algumas fórmulas, lhe fazendo perguntas. Ao se apresentar como um estudante 

japonês, o professor pergunta aos alunos se eles acham estranho um japonês falar inglês. 

Exceto por essa observação, a aula centrou-se na questão lingüística:  
Aula 1, 6a

Como apontam Collie e Martin (2000 apud WANDEL, 2002), até certo ponto, o 

estudo da cultura de um país se baseia no conhecimento da história e das tradições de um 

determinado lugar, mas principalmente no conhecimento sobre seus contextos e interações 

sociais. É fato também que, em linhas gerais, o enfoque dado ao estudo de cultura na sala de 

A, 06  de novembro de 2006, Ensino Fundamental da Rede Pública 
(P9): 
11:05 P desenha no quadro uma tela de computador e simula um diálogo virtual. O P 
diz que ele será um estrangeiro virtual e uma A será o amigo do outro lado da linha. 
P começa escrevendo várias informações pessoais como: ‘Hello, my name is...; I’m 
from...; I live in...’. P pede que a A e depois os outros AA façam perguntas. E os AA 
seguem perguntando em inglês: “What’s your name?, Where are you from?, What’s 
your e-mail?”, etc. P diz que seu nome é Toshio, que é do Japão e que seu esporte 
favorito é beisebol. P pergunta aos AA se eles acham estranho um japonês falar 
inglês e gostar de beisebol. Os AA não entendem o sentido da pergunta do P e 
respondem que sabem que o beisebol é um jogo americano. O P concorda e 
complementa que esse esporte também é muito popular no Japão. Assim, após a 
breve incursão cultural, o P então encerra essa parte da atividade.  

 

Os poucos exemplos retirados dos registros etnográficos mostram que, embora o 

avanço do inglês como LI já seja um tema vastamente debatido e analisado nos meios 

acadêmicos, a referência a essa condição e às implicações pedagógicas que daí advêm ainda 

não se traduzem de forma sistemática na sala de aula de qualquer um dos contextos 

observados. O assunto pode emergir de forma acidental, mas as visitas às aulas mostram 

claramente que o ensino de língua inglesa, mesmo com todo o desenvolvimento em pesquisa 

de aquisição de segunda língua e de produção de materiais instrucionais mais modernos, ainda 

é fortemente orientado para o conteúdo lingüístico. Entretanto, como veremos no item a 

seguir, o elemento cultural, presente o tempo inteiro na sala de aula, ainda que indiretamente, 

começa a ser levado em consideração de forma mais significativa e menos periférica.       

 

5.3.2 Abordagem dos aspectos culturais 

Mesmo sendo regularmente introduzido pelo conteúdo do livro didático, o aspecto 

cultural está sempre presente na sala de aula de LE. Eficiente, então, será o professor que fizer 

um melhor uso desse elemento, proporcionando ao aprendiz a oportunidade de ter acesso não 

só a fatos históricos e/ou pontos turísticos, mas também a costumes, tradições, crenças e à(às) 

maneira(s) de viver de pessoas oriundas de culturas estrangeiras, estabelecendo, desta forma, 

um diálogo com os mesmos elementos de sua própria cultura.  
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aula de LE acontece através do domínio cognitivo, faltando, em muitas ocasiões, a chamada 

‘sensibilidade intercultural’. Para Wandel (2002, p.78), fatos, números e estatísticas, 

problemas culturais e questões sociais “devem ser acompanhados por uma abordagem que dê 

sustentação também ao nível afetivo de aprendizagem”, ou seja, como professores de língua 

estrangeira, devemos nos valer de materiais culturalmente sensíveis, provocar e conduzir 

discussões que contribuam para o enriquecimento do conhecimento de mundo do aprendiz, 

assim como levá-lo a refletir sobre a experiência do Outro e sobre a sua própria experiência.  

Embora promovidas basicamente pelo conteúdo do livro didático, foram muitas e ricas 

as oportunidades que os nossos informantes tiveram para trabalhar o componente cultural nas 

suas aulas. Certamente que alguns professores foram mais contundentes nas suas incursões e 

na condução dos desdobramentos das atividades que outros, porém os registros etnográficos 

testemunham positivamente que, nesse terreno, a visão de encontro de culturas a partir do 

estudo de uma língua internacional se consolida de maneira cada vez mais consistente no 

ensino de ILI no nosso contexto local. Vejamos alguns exemplos:  
Aula 2, Inglês instrumental, 31 de agosto de 2007, Universidade (P3): 
15:00 P introduz o texto ‘Customs around the world’ (Costumes pelo mundo). P 
pede aos AA que leiam o texto silenciosamente e que usem suas estratégias de 
leitura para entender o máximo que puderem. 
 
15:15 P diz que o tempo está encerrado e começa a fazer perguntas sobre o texto. P 
chama a atenção para as palavras-chave. O texto é sobre uma moça de origem russa 
orientando um americano que vai visitar o seu país. Os AA se manifestam e 
respondem corretamente às perguntas da P. A P chama à atenção para alguns locais 
históricos de Moscou. P também explica a locução ‘such as’ e diz que toda vez que 
ela aparecer, eles devem estar atentos a exemplos.  
 

 
Aula 2, Inglês avançado, 16  de setembro de 2006, Curso Livre (P4): 
10:25 P pede a cada aluno que escolha dois adjetivos que melhor descrevam a 
personalidade deles. P pede que eles compartilhem com os colegas. P media a 
discussão. Algum tempo depois, P pede que eles, como brasileiros, escolham dois 
adjetivos que para eles melhor descrevem um cidadão inglês. AA dizem, “Polido, 
esnobe, reservado, frio e tímido”. Um A diz, “Distante, trabalhador, auto-suficiente, 
eles se acham melhor que os outros”. Um A diz que o inglês é expansivo e alegre. 
Uma A diz que discorda do colega: “Eles só são legais nos filmes, não 
pessoalmente”. O P então pergunta aos alunos o que eles acham de estereótipos. AA 
concordam que tudo é muito geral. P diz que muitos são os estereótipos atribuídos 
aos brasileiros e aos baianos. P pergunta aos alunos sobre alguns dos estereótipos 
atribuídos aos baianos. AA respondem, “Preguiçoso, malandro, desonesto”. P 
pergunta sobre as mulheres brasileiras. AA respondem, “Quentes, sexy, bonitas”. 
Um A relembra o caso de uma baiana que concorreu ao cargo de vereadora, usando 
sua sexualidade como forma de se promover. Todos riem. O A diz que isso é 
péssimo para o país. Uma A diz que as pessoas acham as mulheres brasileiras fáceis 
e que, portanto, elas são vistas quase como prostitutas. O P diz que estereótipos são 
muito ruins e prossegue com a próxima atividade.  
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Aula 2, Inglês do 1o ano do Ensino Médio, 30 de outubro de 2006, EM Público 
(P5): 
8:47 P está trabalhando o ponto gramatical ‘present perfect’. P corrige o exercício 
oralmente. Há uma questão sobre J. K. Rowling, a autora de Harry Potter. P 
pergunta se eles a conhecem. Todos os AA falam que ‘sim’. P pergunta se alguém 
leu algum dos livros da autora britânica. AA dizem que ‘não’, mas que assistiram a 
todos os filmes de Harry Potter.   
 
9:05 P trabalha então com outro texto. P diz que agora os AA vão para a parte boa 
da aula. P pede que eles olhem o texto. Ele versa sobre o grande hábito brasileiro de 
se assistir às nossas telenovelas. Na realidade, são pequenos textos retirados de 
vestibulares anteriores. P relembra as estratégias de leitura. P fala da origem do 
termo em inglês, ‘soap opera’ e fala um pouco sobre a diferença entre as telenovelas 
brasileiras e as americanas. P aponta os marcadores de discurso, os falsos cognatos e 
como o tema é familiar aos AA, estes se interessam e fazem anotações. Quando o 
texto fala de ‘North American audiences’, um A pergunta se isso inclui o México. A 
P explica que, nesse caso, o texto se refere apenas aos EUA. O P dá um tempo para 
os AA fazerem os exercícios e depois inicia a correção.  
 

 
Aula 1, Inglês do 2o ano do Ensino Médio, 05 de outubro de 2006, EM público 
(P6):  
9:55 P diz que a unidade que eles vão iniciar é sobre um ótimo tópico: Amor. P 
desenha um coração no quadro. Uma A diz que aquele coração está horrível. P 
pergunta, ‘Vcs já se apaixonaram?”. Os AA riem, brincam uns com os outros. P 
pergunta então que casais famosos eles conhecem. Os AA lembram de todo tipo de 
casal e de nacionalidades diferentes: Mickey e Minnie, Claúdia Raia e Edson 
Cellulari, Brad Pitt e Angelina Jolie, Xandy e Carla Perez, dentre outros. P pergunta 
qual o casal mais interessante daqueles citados. As respostas variam.  
 

 
Nos exemplos acima, emergem temas bastante interessantes para que o aspecto 

cultural seja explorado com mais profundidade, respeitando, logicamente, a maturidade de 

cada grupo de aprendizes. Entretanto, em quase todas as situações, com exceção do grupo de 

nível avançado de um dos cursos livres, os professores se limitaram a curtas incursões, 

descartando, provavelmente pelo tempo extra que seria demandado, um trabalho mais 

consistente, abordando aspectos culturais de países de língua inglesa, de outros países e, 

certamente, da cultura nativa.     

Na seqüência da análise das observações, o excerto de uma aula de um dos 

informantes que atua no Núcleo de Extensão da UFBA, demonstra que, mesmo trabalhando-

se a priori com fatos e conhecimentos triviais, é possível não só angariar informações sobre 

outras culturas, mas também erigir a ponte afetiva de interação entre a(s) cultura(s) do 

aprendiz e a(s) cultura(s) alvo. No caso do inglês, por exemplo, dada a sua condição de LI, o 

conceito de ‘cultura alvo’ praticamente passa por uma re-avaliação, podendo, no mínimo, ser 

pluralizado ou até redefinido. Vejamos que no exemplo abaixo, ainda que de forma tímida, o 

professor consegue falar de cultura, não apenas no nível cognitivo, mas também no afetivo:    
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Aula 1, Elementar 1A, 01 de setembro de 2006, Curso de Extensão (P8): 
19:50 P diz que eles vão praticar a estratégia de ‘brainstorming’ com nomes de 
países. P coloca então países próximos e distantes como Coréia do Sul, Taiwan, 
Malásia, Japão, etc. Os AA citam coisas, artistas, cidades, monumentos nacionais 
que lembram esses países. Sobre os Estados Unidos, George Bush, Nova Iorque, 
McDonald’s. P se refere ao casal de personagens do livro, dizendo que eles estão 
dialogando e vão fazer a seguinte pergunta: “Where are you from?” P pergunta a 
cada A. Aparecem nomes de cidades baianas como Jaguaquara, Jequié, Presidente 
Dutra, Riachão do Jacuípe, dentre outras. Alguns poucos são de Salvador. Quando 
falam de suas cidades, tanto P quanto AA citam algumas características que as 
singularizam como Jequié (Cidade Sol), Serrinha (Terra das Vaquejadas), Entre Rios 
(Terra Linda a Caminho de Aracaju), só para citar algumas.    
 

Tomando como ponto de partida cidades e países muito distantes, mas não totalmente 

desconhecidos dos alunos, o professor vai aos poucos (re)visitando o conhecimento de mundo 

de seus aprendizes, deixando que eles externem o que sabem sobre esses lugares, ainda que 

pelas lentes do ‘mundialmente consagrado’. Por exemplo, falar da Jamaica nos remete ao 

reggae e ao seu maior expoente, Bob Marley. Logicamente que, para não incorrermos no 

risco da generalização, não se pode tomar um país tão rico culturalmente como a Jamaica 

apenas como a terra do reggae. Entretanto, se ancorados numa pedagogia que privilegie o 

desenvolvimento da competência intercultural do aprendiz, esse pequeno aspecto cultural 

advindo não do livro, mas do próprio aluno, pode servir de ‘isca’ para o professor promover 

uma expansão de conhecimentos e troca de experiências dentro da sua sala de aula. 

Analisando ainda a seqüência da aula supramencionada, falar de suas cidades e 

externar algumas das características que as singularizam, como Jequié, ‘Cidade Sol’, Serrinha, 

‘Terra da Vaquejada’, dentre outras, também são exemplos de que o estudo de uma LE não 

impõe quaisquer barreiras aos aspectos culturais da cultura nativa dos aprendizes, mesmo em 

salas de aula tidas como ‘monoculturais’, onde, teoricamente, não haveria novidades. Para um 

professor atento a essas questões, os desdobramentos de atividades como esta numa aula de 

inglês como LI são totalmente compatíveis com os princípios de uma pedagogia de línguas 

mais contemporânea que, no tocante aos aspectos culturais, advoga como um dos principais 

objetivos do aprendiz se preparar na LE para poder falar de si e de sua cultura.  

Seguindo essa linha de raciocínio, temos a seguir mais alguns exemplos de excertos 

em que, direta ou indiretamente, aspectos culturais permearam as aulas observadas:  
Aula 1, 6a

20:25 P diz que o tema da aula de hoje é a descrição de lugares e rotinas. P diz que, 
inicialmente, eles vão falar sobre um dia típico de uma esposa brasileira. Alguns AA 

A, 06  de novembro de 2006, Ensino Fundamental da Rede Pública 
(P9): 
11:40 Quase no final da aula, alguns AA querem saber o significado da expressão 
‘pen pal’ em inglês. P tenta explicar a definição em inglês e diz que agora existe a 
expressão ‘key pal’, que é o amigo a distância e que se comunica via computador.  

 

Aula 1, Língua inglesa II, 09 de novembro de 2007, Universidade Privada (P10): 
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não entendem, já que a P se dirige a eles na L2. P, então, dá alguns exemplos, 
usando o presente simples do indicativo: “She wakes up at 6; She has breakfast at 7; 
She goes to work at 7:45”, etc. Alguns AA começam a falar: “She brushes her teeth, 
cleans the bathroom; uma típica graxeira!”. Todos riem. P então pergunta a um 
aluno casado como seria o perfil de marido brasileiro perfeito. Alguns AA se 
antecipam. O A casado diz na L1 que é um marido atípico, pois ele faz tudo na casa, 
lava a roupa, os pratos, faz as camas. P congratula o A.   
 
21:40 P mostra uma ilustração de um casal jantando e assistindo à TV juntos. P fala 
de papéis tradicionais masculinos e femininos. P pergunta se aquela é uma situação 
típica. AA dizem que ‘sim’ e perguntam se a professora é feminista. P diz que 
rótulos são perigosos. Surgem várias opiniões. A discussão ocorre na L1. Homens 
defendem homens, mulheres defendem mulheres. As AA dizem que as mulheres 
estão mudando, mas os homens ainda não se sentem obrigados a fazer nada. Uma A 
diz que ela não quer nunca pagar a conta do restaurante. A P diz que essa é uma 
questão cultural e sugere que todos os AA façam uma pesquisa e escrevam sobre os 
papéis de homens e mulheres em outros países. Fim da atividade.  
 
 
Aula 1, 1o

14:40 P pede que alguns AA relatem oralmente como usam o computador. Dos 
textos escritos surgem os usos mais comuns que qualquer jovem faz dessas 
máquinas. Os AA mencionam internet, pesquisa, conversa com amigos (MSN), 
parentes distantes, Orkut, baixar músicas, dentre outros. Os que não têm computador 
em casa dizem que vão para LAN houses

 Ano do Ensino Médio, 21 de setembro de 2006, EM Público (P11): 
14:29 P pede que cada A escreva um parágrafo sobre o uso que os jovens brasileiros 
em geral fazem do computador. P pede aos AA que compartilhem seus textos uns 
com os outros à medida que forem concluindo a tarefa.  
 

31

                                                           
31LAN houses são estabelecimentos comerciais semelhantes a um cyber café onde as pessoas podem pagar para utilizar um 
computador com acesso à internet e a uma rede local, com o principal objetivo de jogar em rede. O conceito de LAN house 
foi inicialmente introduzido e difundido na Coréia em 1996 (1998 no Brasil). Utilizando a moderna tecnologia como meio, a 
LAN house iniciou uma revolução nas opções de entretenimento, permitindo a interação entre dezenas de jogadores através 
de uma rede local de computadores. Os principais clientes destes estabelecimentos são, portanto, os clãs de jogos de 
computador. Em alguns casos, empresas alugam o local para dar algum tipo de treinamento para seus funcionários.  
FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/LAN_house. Acesso em 14 de janeiro de 2008.  

. AA dizem também que, para muitos, o 
computador é um vício, que não dá para viver mais sem ele. P diz que gostou muito 
das respostas e chama a atenção para os perigos da internet como pedófilos, hackers, 
marginais virtuais, entre outros.  

 
 
Aula 1, Inglês intermediário, 10 de maio de 2006, Curso Livre (P13): 
8:15 P retorna ao livro texto e diz que agora eles vão discutir o tópico ‘Looking 
good’ (Boa Aparência). P pergunta aos AA se eles conhecem a palavra ‘shopaholic’ 
(compradores compulsivos). Alguns dizem que sim. P então pede que eles leiam a 
página 65 e façam o exercício. P pede que eles respondam ao questionário e que 
depois de terminarem compartilhem suas respostas uns com os outros. P coloca uma 
música de fundo enquanto os AA se concentram na atividade.  
 
 
Aula 2, Inglês intermediário, 30 de maio de 2006, Curso Livre (P13): 
20:05 P pergunta aos AA se eles gostam de desenho animado. Um A diz que sim e 
cita personagens de desenhos americanos como ‘Tom and Jerry’, ‘The Flinstones’, 
‘The Simpsons’, etc. P pergunta aos AA se eles conhecem ‘Johnny Bravo’. Os AA 
dizem que ‘sim’. P pergunta se eles entendem os desenhos americanos com certa 
facilidade. Os AA dizem que ‘não’. P pergunta a razão. Um A diz, “Gíria, teacher, 
gíria”.  
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Aula 1, Inglês intermediário, 23 de setembro de 2006, Curso Livre (P15): 
9:50 P diz aos AA que eles vão trabalhar com um texto sobre a história dos Estados 
Unidos quando esse país ainda era uma colônia inglesa. P dá as instruções e os AA 
lêem o texto.  
 
10:10 P começa a correção dos exercícios relacionados ao texto. P checa 
vocabulário, além da pronúncia de datas como 1800, 1803, etc. P pratica também o 
Present Perfect que está sendo testado no exercício.  
 
 

Como ponto alto das nossas observações visando ao aspecto cultural, entretanto, está 

uma das aulas de uma das nossas informantes que atua no ensino fundamental de uma escola 

do município de Salvador. Foi um privilégio registrar sua aula de língua inglesa exatamente 

no dia 20 de novembro de 2006, quando aqui se comemora o Dia da Consciência Negra. O 

tópico ocupou praticamente toda a aula e a professora, com muita criatividade e organização, 

conseguiu capturar a atenção dos alunos, explorar o conhecimento prévio de cada um deles, 

mostrar a importância da data para uma cidade de maioria negra como Salvador, enriquecê-

los culturalmente e, finalmente, deixar claro que em uma aula de língua inglesa pode-se 

aprender não só a cultura do Outro, mas também discutir e consolidar aspectos da cultura 

nativa, despertando, finalmente, para a importância do diálogo intercultural. Vejamos a 

descrição de uma parte da aula em questão:     
Aula 1, Língua inglesa, 6a B, 20 de novembro de 2006, EF Público (P14): 
9:20 P está vestida com uma blusa do bloco afro Ilê Ayê. P cola no quadro uma 
figura de um negro. P diz, “Hoje é o Dia da Consciência Negra”. P pergunta aos AA 
quem seria aquela pessoa. Um A diz, “Zumbi”. Outro A complementa, “Nosso 
irmão”. Outro A diz, “Nossa cor”. P, então, coloca no quadro uma cartolina em 
branco com um modelo de sentenças para se descrever uma pessoa em inglês: “My 
name is...; My... are brown and my hair is...; My...  are... and my mouth is...; I’m…”. 
P pede voluntários para completar as lacunas. P entrega aos AA tiras de papel com 
as respostas para que eles leiam o texto e colem as respostas. P fornece fita adesiva. 
P dá alguns segundos para os AA lerem as perguntas.  
 
9:28 Os AA colocam as respostas: “My ears are big, my eyes are brown, etc.” 
Fazendo a associação com a figura de Zumbi, P segue elicitando as palavras. P 
chama a atenção para a palavra ‘beautiful’ e pergunta: “Is Zumbi beautiful?” Os AA 
respondem que ‘sim’. P pergunta: “Os negros dessa sala são/se acham lindos?” Um 
A diz que ‘sim’. P pede que eles reflitam sobre a questão. P encerra a atividade.  
 
9:40 P coloca uma canção afro-baiana como música de fundo e anuncia a atividade 
do auto-retrato que cada aluno fará de si para mais tarde os trabalhos fazerem parte 
de uma exposição. Os AA começam a trabalhar. Logo depois, uma A diz que já 
acabou e mostra o desenho à P. A música continua. Um A quer saber quem canta a 
música que está tocando. A P informa, “Olodum”. Esse mesmo A, então, pára seu 
trabalho e se concentra na leitura do encarte do CD do Olodum. O A ensaia passos 
de dança baiana. O A começa a dançar. P manda aumentar o som. Alguns AA ainda 
estão trabalhando, mas muitos se empolgam com a dança do colega. P dá mais um 
tempo e encerra a atividade.    
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5.3.3 A competência intercultural  

Ao longo da nossa explanação teórica, enfatizamos a importância da promoção e do 

desenvolvimento da competência intercultural do aprendiz de inglês como língua 

internacional. Como aponta Finocchiaro (1982), uma das mais importantes tarefas do 

professor de línguas contemporâneo é preparar seus aprendizes para, dentre outras coisas, 

lidar com diferentes sistemas culturais. Interculturalmente competente, portanto, é aquele 

indivíduo capaz de, no processo de interação com pessoas e com elementos de culturas 

estrangeiras, seja in loco ou a distância, capturar e entender os conceitos específicos que 

envolvem percepção, pensamento, sentimento e ação.    

Certamente que em nosso contexto basicamente monocultural tal conceito pode soar 

como algo muito distante, mas sabemos que cada vez mais os meios de comunicação estão 

proporcionando encontros interculturais entre pessoas do mundo inteiro. Nesse sentido, para 

aqueles falantes de uma língua internacional, a aquisição de tal competência torna-se um 

objetivo primordial a ser perseguido.  

Nas nossas observações, notamos que os professores nas suas aulas não pautavam por 

chamar a atenção para a questão da competência intercultural de forma sistemática. Como no 

trabalho feito a partir dos aspectos culturais, nossos registros marcam situações incidentais em 

que a perspectiva emergiu a partir do plano de aula geralmente ancorado no conteúdo do livro 

texto. Desta forma, os excertos apresentados a seguir buscam ilustrar momentos em que o 

tema foi trabalhado ainda que superficialmente e/ou como o professor, mesmo tendo a 

oportunidade de abordá-lo, optou por não fazê-lo. Vejamos a situação a seguir.   

Um excerto já mencionado no item anterior mostra que no início de uma das aulas de 

um dos nossos informantes que ensina na escola pública, a questão do inglês como LI não 

apareceu, mas houve uma breve referência, ainda que implicitamente, à questão da 

interculturalidade. Durante a explicação da primeira atividade, o professor pergunta se os 

alunos acham estranho um japonês falar inglês e gostar de beisebol, um esporte tipicamente 

americano. Os alunos, quase todos na faixa de 8 a 10 anos, não entenderam muito bem o que 

o professor quis colocar e a discussão não prosseguiu. Por ser uma aula muito curta (50 

minutos) e por ainda ter um plano a ser cumprido, o professor resolveu avançar com uma 

atividade de listening.  

Mais para o final da aula, o professor tenta explicar o dever de casa. De acordo com 

seu plano de aula, os alunos, tomando como base um bilhete escrito em inglês, teriam que 

escrever um bilhete à moda antiga, ou seja, usando caneta e papel, comparando-o mais tarde 

com os tipos de bilhetes virtuais a que eles estão acostumados a enviar através da internet. 



 255 

Seria uma oportunidade interessante para se abordar o tema pela via da interculturalidade, 

contrastando não só os tipos de bilhetes tradicionais versus os virtuais, mas também a forma, 

o vocabulário específico, a linguagem, entre outros aspectos, usados nesse rápido e eficiente 

meio de comunicação em diferentes culturas, incluindo a nossa.  

Sendo assim, o professor, mais uma vez, devido principalmente à inquietação dos 

alunos, não pôde ir muito além da explicação sobre a mecânica do exercício e da leitura do 

exemplo original. De qualquer forma, vestígios de interculturalidade perpassaram por essa 

aula e mesmo não tendo sido conduzida pelo professor na sua totalidade, os registros ficaram 

para proporcionar uma reflexão sobre, pelo menos, o que poderia ser feito nesse sentido. 

Ambas as seções estão registradas a seguir:    
Aula 2, 6ª A, 06 de novembro de 2006, Ensino Fundamental Estadual (P9): 
11:05 Depois de um período de organização da sala de leitura, P inicia a aula. P 
acomoda todos os AA. São trinta e dois AA na sala de aula. P inicia a aula na L1. O 
tema da aula é ‘Virtual friends’. P pergunta aos AA o que significa cada palavra. AA 
respondem: “Amigos virtuais, professor!” P entrega uma folha de exercício que traz 
um diálogo virtual. P desenha no quadro uma tela de computador e simula uma 
conversa virtual. P diz aos AA que ele será um ‘estrangeiro virtual’ e uma A 
voluntária será a sua amiga virtual. P começa escrevendo algumas informações 
pessoais e algumas fórmulas em inglês: “Hello, I’m...”. P pede que eles elaborem 
questões e, assim, eles vão perguntando em inglês: “What’s your e-mail?”, “What’s 
your favorite sport?”, etc. P diz que é “from Japan” e que seu esporte favorito é 
‘baseball’. P pergunta se eles acham estranho “um japonês falar inglês e gostar de 
beisebol”. Os AA não entendem o sentido da pergunta e dizem apenas que beisebol 
é um jogo dos Estados Unidos. O P diz que o esporte é popular também no Japão.    
 
11:35 O professor apresenta um exercício que deverá ser feito em casa. Ele explica 
que se trata de um ‘bilhete à moda antiga’ para eles preencherem e compararem com 
o que acontece hoje na internet, ou seja, como as pessoas mudaram a forma e até o 
tipo de bilhetes para se comunicar. P lê um bilhete em inglês e diz que eles devem 
tentar criar um pequeno bilhete para um(a) colega, baseando-se no original. P tira as 
dúvidas. AA não param de conversar, mas perguntam mais sobre o exercício. Os AA 
se agitam para sair. Na L1, o P dá exemplos de sentenças que devem constar em um 
bilhete e diz que os AA ainda têm cinco minutos para dúvidas. Os AA não registram 
a mensagem e saem em grupos da sala antes de a sirene tocar.     

 

Uma outra situação em que a interculturalidade poderia ser exercitada foi registrada 

numa aula de um dos professores de cursos livres em que o tema de abertura versava sobre 

‘previsões’, tanto científicas, através da meteorologia, quanto previsões de futuro feitas por 

cartomantes, tarólogos, videntes, ciganas, gurus, dentre outros. A internet está repleta de 

páginas de tarólogos e gurus, por exemplo, do mundo inteiro. Certamente, um trabalho de 

pesquisa sobre como esses profissionais atuam em realidades diferentes, inclusive a partir de 

entrevistas com outros tarólogos, videntes ou cartomantes locais, renderia uma excelente troca 

de conhecimentos entre alunos e a eles proporcionaria uma oportunidade ímpar de conhecer e 

entender como funciona esse ramo de atividade em outras culturas. Vamos ao excerto: 



 256 

Aula 2, Inglês intermediário, 11 de setembro de 2006, Curso Livre (P2): 
15:30 P pergunta aos AA sobre o tempo. AA respondem que está quente e 
ensolarado. P, então, pergunta sobre o que eles acham em relação à previsão do 
tempo amanhã. AA dizem que será a mesma coisa. P pergunta sobre previsões em 
geral. P pergunta se os AA gostam de previsões. Os AA não se manifestam. P 
pergunta o nome de uma profissão em que uma pessoa faz previsões. Os AA dizem, 
“Cartomante”. P menciona também ciganas, videntes e Nostradamus. P, então, pede 
que eles se dividam em pares ou trios. P entrega tiras de papel com algumas 
previsões sobre o futuro da humanidade. P pede que eles leiam e depois comentem 
com os colegas. Os AA terminam a atividade rapidamente. Uma das previsões é: 
‘No futuro, as pessoas andarão em máquinas voadoras pelas cidades’. P pergunta se 
eles concordam ou não. Alguns AA entram na discussão. Muitos concordam, mas 
falam que isso vai acontecer mais adiante. P lê outras previsões. Os AA discutem no 
grupo. Fim da atividade. P pede aos alunos que abram o livro de exercícios.  

 

O excerto abaixo registra uma discussão sobre as condições de cidades brasileiras e 

francesas. O embate surgiu naturalmente no momento em que o professor apresentou um tema 

geral que falava do suposto ‘lugar perfeito para se viver’. Aqui o tópico suscitaria diversas 

atividades subseqüentes que pudessem aprofundar a questão a partir do diálogo intercultural:  
Aula 1, Inglês avançado, 26 de agosto de 2006, Curso Livre (P4): 
15:30 P pergunta se ‘há um lugar perfeito para se viver’. P indaga se Salvador é um 
bom lugar para se viver. Alguns AA concordam, outros discordam. Um A compara 
Salvador a Manaus e diz que Manaus é horrível. Uma A compara Salvador com 
cidades da França e do sudeste do Brasil, em especial, São Paulo. Ela afirma que 
Salvador é que é horrível. Segunda ela, “as pessoas não são educadas, os hospitais 
são péssimos, os serviços são ruins, não há vida cultural, não há lazer, o custo de 
vida é altíssimo e tem muito desemprego. O P então parte para uma atividade de 
expansão de vocabulário chamada word web, colocando no centro a palavra city. O 
P pede que os AAs citem o máximo de palavras relacionadas a problemas de 
grandes cidades. Fim da atividade. 

 

Já nesse segmento, o uso de charges e quadrinhos serviu ao propósito de interpretação 

de texto e compreensão lexical. Contudo, sabemos que ambos são duas fontes excepcionais 

para se trabalhar pedagogicamente temas relacionados à questão da interculturalidade, onde se 

torna possível explorar o humor, o comportamento e sentimentos de sistemas culturais 

diversos:  
Aula 1, 2o

O pano de fundo para o segmento seguinte é mais uma vez de uso da internet para fins 

pedagógicos e as infinitas possibilidades que esse recurso nos proporciona no sentido de 

explorar o comportamento, os valores e as crenças de pessoas e sociedades do mundo inteiro. 

Nessa aula, especificamente, surge a questão do YOU TUBE, uma página eletrônica muito 

 Ano Ensino Médio, 23 de outubro de 2006, EM Público Federal (P5): 
9:25 P retoma às charges. P fala das características desse gênero textual e diz que 
este é apenas um dos vários tipos com os quais eles vão trabalhar. P segue 
explorando a mensagem da charge e, em seguida, o vocabulário. Ao entenderem as 
mensagens, os AA riem e se divertem. Uma A mostra que a culpa para a barriga do 
homem moderno não é exatamente o ‘chopinho’, mas a TV. Fim da discussão.  
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popular na rede internacional de computadores onde usuários de todo o planeta acessam e 

podem disponibilizar vídeos de qualquer tipo e espécie. Apesar da necessidade de se fazer 

uma triagem, há plenas condições de o professor conseguir motivar seus alunos a descobrir 

uma gama de material intercultural.  
Aula 2, 2o

 

 Ano Ensino Médio, 30 de outubro de 2006, EM Público Federal (P5): 
9:15 ...surge no texto a palavra ‘tube’. P tenta explicar e uma A faz referência ao 
famoso site mundial de vídeos YOU TUBE. P, então, diz que é isso mesmo e que 
ela nunca tinha pensado nessa associação.  

A parte selecionada da aula seguir discorre sobre o tema ‘amor’. Sensível à atmosfera 

que o tópico suscita, o professor coloca uma antiga balada dos anos 1970 como música de 

fundo. Com a típica irreverência do jovem, uma aluna diz que “há músicas de amor muito 

mais bonitas que essa”. A partir desse comentário genuíno, o professor poderia pedir aos seus 

alunos pesquisassem sobre canções de amor de culturas distintas e que trouxessem para a sala 

para que eles pudessem não exatamente eleger a melhor, mas compreender melhor como cada 

cultura representa o amor na sua música e nas suas artes. Contudo, a professora se limitou a 

informar que canção seria o tema de abertura da próxima novela das 6 da Rede Globo.   
Aula 1, 2o Ano Ensino Médio, 05 de outubro de 2006, EM Público Federal (P6): 
10:25 P pede aos AA que abram o livro na página 107. Enquanto eles trabalham, P 
coloca como música de fundo a canção ‘Close to you’, dos Carpenters. Uma A diz, 
‘Teacher, tem músicas de amor muito melhores que essa”. Todos riem. P diz que 
essa música vai ser tema da próxima novela das 6 da tarde. P começa a corrigir o 
exercício.  
 

No excerto que se segue, dois temas relevantes são assinalados. O primeiro deles é 

bastante polêmico, mas não deixa de ser interessante e extremamente atual para ser discutido 

na sala de aula de ILI. Como a questão está cada vez mais presente no nosso cotidiano, seria 

de grande valia fomentar a sensibilidade intercultural de nossos aprendizes, dando-lhes a 

oportunidade de estudar e saber como as mais diversas culturas lidam com o assunto, 

inclusive as mais distantes e consideradas conservadoras sob a ótica do cidadão 

ocidentalizado. Já o segundo tópico, onde o professor se reporta aos títulos de novelas 

brasileiras, um dos nossos produtos culturais mais conhecidos, um trabalho sobre como são 

feitas, que situações e contextos abordam e como se caracterizam as novelas de outras 

sociedades em muito enriqueceria o repertório cultural dos nossos aprendizes de ILI. 
Aula 2, Inglês 1A, 01 de setembro de 2006, Curso de Extensão (P8): 
19:10 P pergunta se alguém já assistiu ao filme ‘O segredo de Brokeback Mountain’, 
película que trata da homossexualidade masculina. Um A diz que sim. Vários AA 
dizem que no fim de semana só deu para assistir às novelas. P pergunta quais 
novelas eles assistiram: ‘Páginas da Vida, Mandacaru, Cobras e Lagartos’. Diversos 
AA não entendem a expressão ‘soap opera’. P escreve o termo no quadro e traduz. P 
prossegue com a próxima parte do plano de aula.  
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Os cinco excertos finais apontam para temas que poderiam ser explorados pela 

perspectiva intercultural de maneira bastante eficaz e produtiva: nomes de pessoas, a 

definição de papéis masculinos e femininos em diferentes contextos sociais, o ‘internetês’ e 

suas peculiaridades em diferentes línguas, especialmente o inglês e suas matizes globais, o 

trabalho dos paparazzi e como são vistos e tolerados mundo afora e, finalmente, informações 

variadas sobre países, preferencialmente aquelas que possam romper a barreira do trivial e do 

estereotipado.  
Aula 2, Inglês 1A, 01 de setembro de 2006, Curso de Extensão (P8): 
20:14 P começa a praticar a fórmula ‘What’s your name?’ Uma aluna fala, “What’s 
her name’s?”. P corrige e explica no quadro. P pergunta a uma A o nome dela. A A 
responde, “My name is Albertânia”. P e AA riem juntos. P pergunta se o nome dela 
é combinação de Alberto e Tânia. P diz que isso é comum no Brasil. P encerra a 
atividade.  
 
Aula 2, Língua Inglesa II, 09 de novembro de 2007, Universidade Privada (P10): 
21:20 P explica que a história dos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres é 
uma questão cultural. P pede aos AA que façam uma breve pesquisa em casa sobre o 
papel social do homem e da mulher em outros países. P diz que é uma atividade de 
escrita.  
 
Aula 1, 1o

Em suma, os exemplos retirados dos registros etnográficos mostram claramente que 

pela relação íntima e indissolúvel que existe entre língua e cultura, mesmo não contando com 

o planejamento sistemático por parte do professor, o próprio desenrolar da aula de LE sempre 

 Ano do Ensino Médio, 21 de setembro de 2006, EM Público (P11): 
14:46 P diz que é importante ter cuidado com a linguagem usada pelas pessoas hoje 
em dia nas conversas via computador, o chamado ‘internetês’, para não contaminar a 
escrita formal. P diz que essa linguagem dos ‘chats’ está sendo simplificada em 
todas as línguas.  
 
Aula 1, Língua Inglesa III, 19 de setembro de 2007, Universidade Pública (P7): 
9:35 P pergunta a uma A se ela achou as questões interessantes. A A diz que sim, 
mas que todas são muito simples. As questões são usadas para testar o ‘simple past’. 
P pede que ela leia uma das perguntas. A pergunta é se ela viu o filme de Daniela 
Cicarelli fazendo sexo na praia na Espanha. Todos riem. Outro A diz que esse foi ‘o 
papo da semana’. P pede que expliquem o que aconteceu. Um A diz que a modelo 
estava numa praia famosa da Espanha e foi flagrada por um paparazzi que 
fotografou as cenas picantes do casal. Todos riem. P pergunta se mais alguém 
recebeu uma questão sobre o tópico. Os AA dizem que não. P continua pedindo que 
os AA compartilhem suas perguntas, em especial, as ‘crazy, funny, interesting’.    

 
Aula 2, Língua Inglesa III, 19  de setembro de 2007, Universidade Pública (P7): 
10:45 P entrega a cada grupo uma fotografia de uma mulher e pede que eles criem 
uma história dessa mulher, tendo como idéia central o tema ‘viagem para um lugar 
diferente’. Os AA ficam um tempo trabalhando e logo depois falam de suas 
personagens e dos lugares para onde elas foram: “Essa é a história de uma mulher 
chamada Heloísa Helena que perdeu um celular e viajou para Taiwan; Essa é a 
história de Mary que nasceu nos EUA e viajou para o Brasil. Mary ficou em um 
hotel, se divertiu muito e, por milagre, não foi assaltada”. P pede aos AA que 
comentem as diferentes histórias.  
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abrirá espaço para que sejam empregadas estratégias e práticas instrucionais inerentes a 

abordagens interculturalmente sensíveis. Como defende esse estudo na sua argumentação 

teórica, o(a) professor(a) está no centro desse processo e cabe a ele/ela estar atento(a) a tais 

eventos e devidamente preparado(a) para conduzir sua prática, visando sempre a uma 

interpretação crítica do que ocorre na sua sala de aula e uma ação que se espelhe nas 

premissas que regem as implicações de se aprender uma língua de alcance mundial. Sendo 

assim, passemos para o quarto e último pilar do nosso trabalho, a PC e o ensino de ILI.   

 
5.3.4 Elementos de uma pedagogia crítica de ILI 

Sabemos que os princípios norteadores da pedagogia crítica nos remetem ao 

pensamento de Paulo Freire e que sua aplicação ao ensino de línguas estrangeiras, em especial 

o inglês, não data de muito tempo. Um número cada vez mais crescente de professores de 

inglês está tomando consciência de que ensinar o idioma global atualmente vai muito mais 

além de se ensinar uma língua nacional, ficando claro para todos que tal processo não pode 

acontecer de forma neutra, muito menos, acrítica. Portanto, uma pedagogia crítica de ensino 

de inglês como LI, além de nos ‘forçar’ a lidar com a língua na totalidade de seus contextos 

social, político e cultural, desafia os professores a fomentar nos seus aprendizes o pensamento 

crítico. Isso se dá a partir da discussão de tópicos considerados controversos e instigantes 

(BROWN, 2002) ou que venham provocar algum tipo de reflexão sobre temas e questões que 

estejam, acima de tudo, relacionados com a realidade em que vivemos. Pennycook (1990) 

argumenta que, por natureza, a educação de segunda língua requer o entendimento da nossa 

prática educacional em termos sociais, culturais e políticos. Como já discutido em outra 

oportunidade, é à pedagogia crítica que devemos recorrer para melhor expandirmos a nossa 

concepção sobre o que estamos fazendo como professores de línguas (PENNYCOOK, 1990).  

A sala de aula é um dos espaços mais ricos e mais interessantes para ensinarmos os 

nossos alunos a ‘pensar’. Infelizmente, a sala de aula de inglês como ‘língua estrangeira’, por 

muito tempo, foi vista como um lugar onde o mundo real ficava do lado de fora e as pessoas 

que a conduziam eram vistas como seres alienados a serviço de forças imperialistas. Será que 

tal concepção era verdadeira? Se sim, será que houve alguma mudança? Será que ainda 

encontramos professores alheios ao que está acontecendo ao seu redor e que ainda 

reproduzem ‘o mundo plástico’ dos livros didáticos? Nossos professores, de alguma forma, se 

tornaram profissionais críticos? As suas aulas espelham tal condição?  

Por suas naturais limitações, nossas observações etnográficas certamente não poderão 

nos fornecer respostas precisas para essas questões. Entretanto, tentaremos tomá-las como 
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ponto de partida, buscando demonstrar que mesmo diante do forte viés tecnicista ainda 

preponderante na pedagogia de LE em praticamente todas as partes do mundo, as abordagens 

críticas ao ensino de ILI estão se fazendo cada vez mais presentes e transformando contextos 

instrucionais, outrora desvinculados da realidade do aluno, em locais de aprendizado não de 

uma LE apenas, mas, dentre outras coisas, de análise crítica de informação, assim como de 

transformação e empoderamento dos nossos aprendizes.     

O excerto abaixo de uma das aulas do nosso primeiro informante (P1) reproduz os 

passos iniciais de uma aula de nível intermediário superior que, embora objetivando praticar 

um ponto gramatical, adentra por um tema bastante propício tanto ao exercício quanto à 

promoção da reflexão crítica. Vejamos como a aula transcorreu:    
Aula 1, Intermediário Superior, 23 de agosto de 2006, Curso Livre (P1): 
17:00 Início da aula. O P entra na sala com o observador. No momento, há cinco AA 
na sala, 3 rapazes e 2 moças, todos na faixa etária entre 16 e 18 anos. O P saúda os 
AA presentes e começa perguntando sobre os dicionários que eles ficaram de 
comprar. Alguns AA (poucos) mostram o dicionário. Quatro retardatários entram na 
sala. Dizem “hello” e seguem para suas cadeiras. P diz que gostaria de saber quem 
fez o dever de casa (homework). A maioria dos AA diz que não fez. P segue, então, 
rememorando tópicos estudados na aula passada. P pergunta aos AA que tópicos 
eles viram. P menciona tecnologia, internet, Orkut, MSN. P rememora também o 
tópico do exercício de ‘listening’ que eles ouviram e discutiram na aula passada. P 
pede para que eles dêem uma olhada na página 41 do livro texto. P pede aos AA que 
leiam o quadro na referida página. O quadro diz o seguinte: “Se você fosse um 
urbanista na sua cidade que melhorias você proporia para os moradores?” O P, 
então, divide o quadro em duas partes com as seguintes fórmulas lexicais para serem 
usadas pelos alunos nas possíveis respostas: 1. Se eu fosse um urbanista, ... ; 2. Eu 
faria/poderia/tentaria..., etc. P pede aos alunos que se juntem em pares e trabalhem 
na questão por alguns minutos. AA começam a conversar sobre o tema. P circula. P 
ajuda com problemas de gramática e de vocabulário na discussão espontânea. 
 
17:15 P repete a pergunta original e pede para que AA dêem suas respostas. Vários 
AA se manifestam na L2: A1: “Eu taparia os buracos da cidade”; A2: “Eu 
construiria casas para as pessoas sem-teto”; A3: “Eu melhoraria a qualidade de vida 
nas nossas favelas”; A4: “Eu ‘destruiria’ a natureza para construir mais habitações”. 
P toma a última resposta como ironia ou crítica, mas o A4 explica que, infelizmente, 
para construir casas, o homem tem que ‘destruir’ a natureza. P diz que ele pode 
argumentar de uma outra forma: “Talvez você queira dizer ‘derrubar florestas para 
construir condomínios’, não é mesmo?” A4 diz que não é tão diferente do que ele 
falara. A4 diz que ele entende o professor, mas ele gostaria de falar assim mesmo, de 
forma direta. A5: “Treinar melhor a polícia para realmente proteger a população”. 
Fim da discussão.   
 

 
Embora esteja explícito que o foco da atividade é um ponto gramatical (segundo 

condicional do inglês), as respostas dadas pelos alunos à pergunta “O que você faria se você 

fosse um urbanista?” trouxeram para o ambiente da sala de aula temas extremamente 

relevantes a respeito da nossa realidade, demonstrando não apenas uma preocupação com os 

problemas sociais que afligem a sociedade brasileira, assim como o interesse desses jovens 
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em propor soluções para as mazelas da sociedade moderna. As respostas e os sub-temas que 

poderiam ser usados como fonte de debates são os seguintes:    
1. “Eu taparia os buracos da cidade”; (infra-estrutura deficiente das nossas cidades) 

2. “Eu construiria casas para as pessoas sem-teto”; (o déficit habitacional, pobreza, 

os movimentos sociais no Brasil) 

3. “Eu melhoraria a qualidade de vida nas nossas favelas”; (moradia deficiente, 

pobreza, discriminação, violência, condições de vida, desigualdade social, etc.) 

4. “Eu ‘destruiria’ a natureza para construir mais habitações”. (meio-ambiente, 

super-população mundial, desmatamentos, desastres naturais, consciência ecológica, 

políticas públicas de moradia, etc.)   
 

Os temas, bastante controversos, atuais e muito distantes do ambiente de ‘ilha da 

fantasia’, outrora comum nas salas de aula de LE, certamente, num momento em que os 

alunos estavam engajados em uma livre discussão, sem preocupações com monitoramento 

lingüístico, poderiam sobremaneira contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Logicamente que o professor estaria no comando dessa tarefa, mediando todo o processo de 

tomada de consciência de seus alunos e de demonstração de interesse em discutir mudanças.   

Entretanto, por força do cumprimento do programa, o professor se limitou à posição 

corriqueira de conduzir uma prática pedagógica na qual o inglês é visto como uma língua 

neutra de comunicação global e como se através dela não fosse possível abordarem-se temas 

polêmicos e desconfortáveis que gerem discussão, debate, divergência de opiniões. Em outras 

palavras, o docente deixou passar uma oportunidade de reconhecer e pôr em prática o que 

sinalizam Cox e Assis-Peterson (2001, p.20-21) ao defenderem uma pedagogia crítica do 

ensino do inglês:   
Quem ensina inglês não pode deixar de se colocar criticamente 
em relação ao discurso dominante que representa a 
internacionalização do inglês como um bem, um passaporte 
para o primeiro mundo. Quem ensina inglês não pode deixar de 
considerar as relações de seu trabalho com a expansão da 
língua, avaliando criticamente as implicações de sua prática da 
produção e reprodução das desigualdades sociais. Quem ensina 
inglês não pode deixar de se perguntar se está colaborando para 
perpetuar a dominação de uns sobre os outros.    

 

Mas voltando aos registros etnográficos, após um breve esclarecimento sobre o que 

um dos alunos quis dizer com “destruir a natureza para construir casas para as pessoas”, o 

professor, em prol do seu plano de aula, encerrou a discussão e deu o seguinte prosseguimento 

à aula:      
17:22 P segue em frente com a aula, trabalhando com o ponto gramatical planejado. 
P começa elicitando dos AA o que eles sabem sobre o “segundo condicional” do 
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inglês (If I had..., I would...). Os AA respondem. P enfatiza tanto ‘forma’ quanto 
‘significado’. Um A diz que “podemos usar ‘were’ em situações mais formais (If I 
were...) e ‘was’ (If I was...) em situações coloquiais. P expande a discussão sobre o 
tópico gramatical e chega até o chamado ‘terceiro condicional’ (If I had had..., I 
would have...). P reforça a explicação com um exemplo no quadro e pede aos AA 
que abram o livro na página 42, concentrando na seção “Language focus”, onde há 
um quadro mostrando a explicação. P pede aos alunos que leiam a informação no 
quadro e façam o exercício gramatical na mesma página. Os AA se concentram na 
tarefa. P circula em silêncio. Às vezes, P interage com alguns AA para tirar dúvidas.  

 
Logicamente, não podemos generalizar a postura do professor a partir da visita a 

algumas aulas, mas as evidências, com certeza, podem servir para mostrar que os docentes de 

língua inglesa, mesmo os mais experientes, ainda estão se debatendo com a possibilidade de 

serem mais pró-ativos na condução de sua prática sob a perspectiva de uma pedagogia 

intercultural crítica, “planejando aulas que abram espaço para a promoção tanto da auto-

reflexão quanto da reflexão social” (BRUTT-GRIFLLER; SAMIMY, 1999, p.413).  

Se nos reportarmos às características das abordagens críticas em geral e aplicadas à 

área da educação lingüística compiladas no Capítulo 4, podemos ver que praticamente todas 

as aulas de língua inglesa aqui registradas dão margem para que um trabalho consistente 

orientado para a compreensão política local, para a discussão de questões de poder, ideologia, 

diferença, discurso, iniqüidade, dentre outros, visando a algum tipo de transformação no 

aprendiz, possa ser encampado pelo professor de inglês. O excerto abaixo, por exemplo, 

ilustra uma situação em que o professor pede aos seus alunos que analisem a própria profissão 

do professor e, por conseguinte, façam uma espécie de auto-avaliação do seu próprio 

comportamento. O resultado da interação é muito produtivo:  
Aula 1, Inglês Intermediário, 11 de setembro de 2006, Curso Livre (P2): 
15:52 O tópico da discussão é estresse. P pergunta aos AA se professores de inglês 
sofrem de estresse. Os AA dizem que ‘sim’. P pede que eles citem algumas razões 
que contribuem para o estresse do professor de inglês. Os AA dizem, “Salário baixo, 
grupos grandes, mau comportamento dos alunos, muitos testes, falam português o 
tempo inteiro, baixa participação”. P pergunta então como os AA podem ajudar o P 
a diminuir o nível de estresse do P. Os AA dizem, “Pagar melhores salários, falar 
apenas inglês, ajudar na correção dos testes, se comportar”. Todos riem. O P 
pergunta aos AA se eles o acham estressado. Todos os alunos dizem, “Siiimmmm”. 
P sorri e encerra a atividade.    

 
Nesse outro excerto, numa aula de inglês instrumental, a professora aborda juntamente 

com os alunos a questão do poder a que se pode ter acesso com o aprendizado do inglês, 

fazendo as devidas conexões com o mundo exterior:  
Aula 1, Inglês Instrumental, 24  de agosto de 2007, Universidade Pública (P3): 
15:40 Fim da correção. P recapitula os pontos básicos da aula, fala que estudar 
inglês tem a ver com o fato de se poder arranjar um bom emprego. P diz que eles 
precisam definir o que querem desse poderoso instrumento chamado ‘inglês’. P 
encerra a aula.  
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Aula 2, Inglês Instrumental, 14 de setembro de 2007, Universidade Pública (P3): 
14:40 P faz uma alusão à condição do inglês como língua internacional. Os AA 
falam do poder econômico que está por trás do inglês.  

 
Já os excertos dessa aula de inglês avançado de um dos professores de curso livre 

registram não apenas a discussão ao redor de temas considerados controversos, historicamente 

ausentes da sala de aula de ILI em prol do conteúdo idealizado dos livros didáticos 

internacionais. Aqui estão envolvidas questões ideológicas, de poder e de iniqüidade. Além 

disso, podemos ver claramente que os alunos, à sua maneira, estabelecem a conexão com a 

realidade que os cerca, fazendo uso de um discurso político que assume responsabilidades, 

fomenta a auto-reflexão, privilegia políticas de inclusão e apresenta possíveis soluções para o 

problema. Ou seja, aqui é possível vermos os alunos de língua inglesa exercendo sua 

cidadania plena.  
Aula 1, Inglês Avançado, 26  de agosto de 2006, Curso Livre (P4): 
9:45 P entrega uma folha de papel aos AA com algumas afirmações controversas 
para serem discutidas em grupo. Uma delas é ‘a obrigação de votar’. Um A diz que 
ele gostaria de não ser obrigado a exercer o direito de votar.   
 
9:58 P pede aos AA que discutam os fatores que eles consideram importantes para 
se viver bem numa cidade. Alguns AA mencionam ‘saúde de qualidade’, outros, 
‘educação’. O P menciona a questão da ‘criminalidade’ como algo importante e um 
dos AA complementa, dizendo que crimes são conseqüência por não termos boa 
saúde e educação. Um outro A se refere ao ‘meio ambiente’. Ele diz que se nós não 
cuidarmos do meio-ambiente, deixaremos grandes problemas para as futuras 
gerações. P conclui a discussão.  
 
10:24 Após uma atividade de listening que versa sobre ‘pobreza’, o P pede que os 
AA analisem e discutam a opinião expressa por ele. P diz que, para ele, “o problema 
da pobreza e dos pobres que estão nas ruas, de certa forma, é culpa nossa”. A 
maioria concorda. Um A diz que dar apenas dinheiro aos pobres não soluciona o 
problema. Um outro A fala dos políticos, de ‘votar ou não votar’, de trabalho 
voluntário. Uma A diz que seu esposo é médico e faz trabalho voluntário. Uma A 
diz que aqui no Brasil se instalou uma espécie de ‘indústria da esmola’.  
 
 

O próximo excerto registra uma temática que envolve as dificuldades enfrentadas pelo 

próprio educador no seu dia-a-dia no tocante à infra-estrutura a que seus aprendizes pouco 

têm acesso. Aqui a discussão ocorre em torno da não democratização digital a que a maioria 

dos alunos da rede pública está sujeita.  
Aula 2, 2o Ano Ensino Médio, 30 de outubro de 2006, EM Público Federal (P5): 
9:50 O último texto suscita uma discussão sobre a democratização do computador. P 
diz que embora estejamos na era da informação, dentro da educação, as coisas ainda 
estão muito difíceis. P fala das dificuldades existentes na sua própria escola, onde 
pouco se pode usar o laboratório de informática. P corrige as duas últimas questões e 
encerra a atividade.   
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Já o excerto abaixo reporta a uma discussão praticamente incidental que surgiu a partir 

da maneira como um sobrenome de origem latina é pronunciado por um falante nativo num 

segmento de listening. Muito habilmente, o professor traz a questão do sotaque para a 

realidade dos alunos, deixando marcado um discurso que se volta para a própria identidade de 

cada um, inclusive a sua, ao revelar o lugar onde nasceu e ao exemplificar algumas diferenças 

fonológicas na pronúncia do português brasileiro das pessoas de sua terra. Certamente, com a 

condição de língua internacional assumida pelo inglês, uma oportunidade como essa se torna 

única para o professor fazer analogias com a língua alvo e poder mostrar aos aprendizes que o 

idioma global corrente não precisa ter como referência apenas as variantes dominantes.  
Aula 1, Inglês 1A, 01 de setembro de 2006, Curso de Extensão (P8): 
9:30 P passa uma atividade de ‘listening’. P chama a atenção para a forma como a 
pessoa no CD pronuncia o sobrenome da personagem ‘Da Costa’. P compara o 
sotaque da pessoa no CD como diríamos no Rio de Janeiro, em Salvador, na Paraíba, 
em Minas, no Rio Grande do Sul. P diz, “Da Costa, tché”. Alguns AA tentam impor 
um sotaque característico ao nome ‘Da Costa’. Todos riem. P lembra que é de uma 
cidade de Sergipe onde ocorre muito a palatalização do /d/ e do /t/. P repete algumas 
palavras usadas por sua família. Os AA repetem e se divertem. 

 
O excerto seguinte, já trabalhado anteriormente, mostra o registro de um tópico 

socialmente sensível, homossexualidade, mas extremamente importante para ser discutido a 

partir de abordagens críticas. Em contextos instrucionais politicamente engajados surgem 

oportunidades incontestes para os aprendizes poderem descobrir e analisar convenções de 

comunidades tanto locais quanto de outras culturas, além de (des)(re)construir seus valores e, 

nesse caso específico, abrir espaços dentro da educação lingüística em favor de grupos 

minoritários e marginalizados. Não é à toa que abordagens críticas defendem a inclusão como 

um meio de transformação: 
Aula 2, Inglês 1A, 01 de setembro de 2006, Curso de Extensão (P8): 
19:10 P pergunta se alguém já assistiu ao filme ‘O segredo de Brokeback Mountain’, 
película que trata da homossexualidade masculina. Os AA dizem que não, que 
assistiram apenas as novelas.  

 

Nesse caso, diante da negativa dos alunos, o professor não foi além da pergunta. Como 

a temática surgiu de maneira incidental, nada foi feito para que um assunto instigante e 

importante como este viesse a ser tratado na sala de aula de ILI. Assim, mesmo tendo o 

professor se limitado à retórica da pergunta, podemos registrar que desde que bem planejados, 

levando-se em consideração o perfil e a maturidade dos aprendizes, assuntos de tal monta 

podem perfeitamente ser trabalhados nas aulas de ILI.     
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Já a aula da escola pública municipal sobre o Dia da Consciência Negra, previamente 

discutida, se orienta perfeitamente por esse princípio de discutir abertamente assuntos 

referentes a grupos minoritarizados e marginalizados:  
Aula 1, Língua Inglesa, 6a B, 20 de novembro de 2006, EF Público (P14): 
9:20 P está vestida com uma blusa do bloco afro Ilê Ayê. P fixa no quadro com fita 
adesiva uma figura de um negro. P diz, “Hoje é o Dia da Consciência Negra”. P 
mostra a figura no quadro e pergunta aos AA quem seria aquela pessoa. Um A diz, 
“Zumbi”. Outro A diz, “Nosso irmão”.  

 
Seguindo essa linha de raciocínio, os dois excertos seguintes foram tirados da mesma 

turma de alunos de uma escola pública estadual. Aqui também pensamos na possibilidade de 

se discutirem concepções, crenças e valores do jovem, independente de sua condição sócio-

econômica. Dispomos de temas muito atuais e interessantes para se trabalhar dinâmicas de 

poder, ideologia, discurso, relações sociais assimétricas, para citar alguns. Que discurso esses 

jovens da escola pública estão (re)produzindo? Que lentes ideológicas eles estão usando 

quando indiretamente se remetem a questões como consumismo, bens materiais, prestígio, 

acesso à informação, por exemplo? O professor sensível a essas questões tem diante de si uma 

pauta significativa para enriquecer sua aula de ILI e, conseqüentemente, provocar nos seus 

aprendizes algum tipo de reflexão.   
Aula 1, 1o Ano do Ensino Médio, 21 de setembro de 2006, EM Público (P11): 
14:55 Texto sobre a internet. P pergunta aos AA se eles acham que a internet é algo 
antigo. Os AA dizem que ‘sim’. P questiona o conceito de antigo para eles.  Os AA 
riem e dizem que “Cinco anos para nós já é antigo, teacher”. P expande a discussão 
e diz que atualmente estamos vivenciando tudo em altíssima velocidade. Os AA 
concordam. P pede que eles pensem em todos os avanços que a era da informação 
trouxe para nós.  
 
Aula 2, 1o

Concluímos essa incursão pelas possibilidades de se detectar e trabalhar aspectos 

inerentes a abordagens críticas de ILI com dois excertos em que alunos de língua inglesa do 

curso de Letras da universidade pública discutem um tema pouco confortável, inclusive 

gerado espontaneamente a partir de uma experiência negativa, um assalto, narrada por um dos 

aprendizes. Aqui são privilegiadas questões sociais comuns que, pela condução sensível do 

professor, estabelecem a conexão com o mundo real. Em outras palavras, a experiência 

negativa mencionada acima é trazida para sala de aula de inglês, contribuindo, assim, para que 

 Ano do Ensino Médio, 28 de setembro de 2006, EM Público (P11): 
15:40 P passa tarefa. A tarefa é escrever um e-mail e compartilhar com todos. P 
elege um secretário para cada grupo. Em um grupo, dois AA trabalham e dois outros 
ficam brincando com o celular de um deles. Logo, todos os quatro AA se voltam 
para a questão do celular. Um diz, “O meu tem câmera”. Uma A diz, “Eu queria um 
desses, mas custa R$ 800,00”. P pergunta de quem é o celular chique. Os AA riem e 
continuam a brincar com os celulares. P continua a circular. P pede que guardem o 
celular e terminem a tarefa. Uma A diz, “Nós já terminamos, teacher”.  

 



 266 

esse espaço não seja apenas um lugar idealizado onde somente temas agradáveis são tratados, 

onde se projetem relações sociais existentes apenas na imaginação dos autores de livros 

didáticos. A segunda atividade, um exercício de prática oral controlada conhecida como role 

play, onde os alunos assumem o papel de uma determinada personagem numa situação 

simulada, com muita propriedade, está de acordo com a situação real trabalhada 

anteriormente:  
Aula 2, Língua Inglesa III, 19 de setembro de 2007, Universidade Pública (P7): 
13:20 P pergunta aos AA, “How are you today?”. Alguns AA respondem. P pede 
que conversem em pequenos grupos. Uma A diz que “Tudo bem”, mas ela foi 
assaltada no feriado e ainda está traumatizada. A diz que levaram o carro de seu 
namorado, seu celular e sua bolsa com documentos e outros objetos. P pergunta se 
mais alguém já passou por aquela situação.  Os AA dizem que ‘não’.  
 
Aula 2, Língua Inglesa III, 19 de setembro de 2007, Universidade Pública (P7): 
13:40 P pede que os AA fechem seus livros e se preparem para uma atividade oral 
de ‘role play’. P explica a situação: “Houve um roubo em uma loja no bairro e dois 
AA determinados por mim são os suspeitos”. P indica os AA e pede que eles se 
reúnam do lado de fora da sala e juntos ‘construam’ a versão deles da história para 
se defenderem de um interrogatório a que serão submetidos. Os AA se retiram e com 
os que ficam, P avisa que eles são investigadores de polícia e vão ouvir os suspeitos 
individualmente. P pede que eles prestem atenção aos detalhes, às contradições. P 
pede que eles simulem algumas questões antes de os suspeitos entrarem.  

 

Como podemos observar, são muitas as possibilidades de se ensinar línguas a partir de 

abordagens críticas. Embora a maioria dos eventos aqui analisados não tenha sido fruto direto 

de um planejamento sistemático por parte do professor, vê-se facilmente que a adoção de uma 

postura crítica que privilegie a natureza política de toda e qualquer sala de aula de LE é uma 

tarefa que perpassa por crenças, atitudes e pela sensibilidade daqueles que estão conduzindo a 

prática de sala de aula. Em outras palavras, ensinar LE criticamente não se trata de incorporar 

pacotes de técnicas e estratégias específicas ou diretrizes padronizadas de ensino, mas de 

promover e aproveitar oportunidades espontâneas que transformem o processo de ensinar e 

aprender línguas estrangeiras em algo útil, realista, significativo, capaz de mobilizar 

conhecimentos que fomentem no aprendiz, dentre outras coisas, o desejo de mudança, 

transformação, empoderamento, apropriação e emancipação. 

A seguir, apresentamos a análise dos dados coletados nas entrevistas com nossos 

professores informantes.    
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5.4 ENTREVISTAS DO TIPO LIVRE-NARRATIVA 

 

Como planejado, conduzimos duas entrevistas do tipo livre-narrativa com os 

professores informantes da pesquisa com a intenção de ouvi-los discutir os temas do trabalho 

de uma maneira mais espontânea. O primeiro encontro aconteceu no mês de novembro de 

2006, contando com a presença de 8 (oito) professores, e o segundo, no mês de março de 

2007, dessa vez, com 11 (onze) participantes. É importante frisar que tivemos 4 (quatro) 

professores (um de curso livre e três outros do ensino superior) que não compareceram a 

nenhum dos encontros. 6 (seis) estiveram presentes em apenas uma oportunidade e 6 (seis) 

participaram de ambas as entrevistas.  

Durante as entrevistas registradas em vídeo32, a discussão se desenvolveu basicamente 

em torno dos quatro temas norteadores do trabalho de investigação, com o foco específico no 

papel do docente. A categorização por tópicos seguiu a mesma orientação aplicada aos 

registros etnográficos. As respostas espontâneas sobre os quatro grandes temas, (1) o contexto 

de inglês como língua internacional, (2) a abordagem dos aspectos culturais, (3) a 

competência intercultural e (4) os elementos de uma pedagogia crítica de ILI, não diferem 

muito do que obtivemos através dos questionários. Contudo, numa avaliação mais acurada, 

algumas observações vêm se somar aos primeiros dados ou esclarecer melhor a visão do 

professor em relação a essas questões, dando-nos a oportunidade de chegar a conclusões 

muito mais substanciais33

É preciso reconhecer o status internacional da língua. Eu sei que somos a maioria de 
falantes do inglês e que temos coreanos falando inglês, mexicanos, japoneses, etc., e 

. Sendo assim, apresentamos, a seguir, a análise dos dados dos dois 

encontros. 

 

5.4.1 O ensino do inglês como língua internacional e o papel do professor   

Em linhas gerais, as assertivas dos professores no que diz respeito à condição do 

inglês como LI, às questões ideológicas, às implicações pedagógicas inerentes a cada contexto 

e à forma como eles se enxergam nesse processo são explicitadas claramente na discussão, 

embora algumas dúvidas e alguns questionamentos se façam presentes, de acordo com os 

seguintes depoimentos:  

                                                           
32Com a autorização dos professores, optamos por registrar os dois encontros em vídeo para podermos trabalhar as falas dos 
nossos informantes mais detalhadamente, buscando, desta forma, enriquecer a análise bem como os resultados da pesquisa. 
33Por questão de espaço e relevância para o estudo, compilamos as falas mais significativas observadas em cada tópico e nos 
valemos da triangulação para elaborar conclusões mais amplas à luz dos dados oriundos das três fontes, isto é, o questionário, 
os registros etnográficos e as entrevistas do tipo livre-narrativa. Não achamos relevante identificar de qual encontro (primeiro 
ou segundo) cada fala foi extraída. 
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nós. E isso não me assusta. Nós falamos o nosso inglês, temos as nossas 
imperfeições e tudo bem. (P6) 
 
Sempre esteve na minha cabeça essa questão do inglês como língua internacional, 
sempre esteve muito claro para mim que essa língua é mesmo do mundo e não de 
alguns poucos países. (P8) 
 
Independente de se ensinar inglês na L1 ou na L2, esse é o momento de mostrar que 
o inglês não é só a língua da Inglaterra, da Jamaica ou dos Estados Unidos. Inglês é 
a língua falada em vários lugares. Os meninos agora já têm até uma noção... inglês é 
a língua falada em vários lugares mais ainda é a ‘língua’. É o que a gente fala para se 
comunicar, é falar de si, é usar aquilo pra saber do outro, pro seu beneficio próprio, 
seja você falando, seja você entendendo... (P5) 
 
Sinto-me mais tranqüila nesse contexto de ILI. Aqui o aluno não tem aquela rigidez 
de modelos de pronúncia, a rigidez de vocabulário, a rigidez que a gente vê 
estampada no livro didático e a gente quer muito que o aluno siga aquele modelo, 
não é mesmo? (P5) 

 
Nós, professores de inglês, estamos mesmo a fim de ensinar uma língua a partir de 
uma visão global? Vale a pergunta. (P2) 

 

Na incursão do grupo pela questão dos modelos lingüísticos a serem seguidos (ou 

não), já que estamos tratando de uma língua internacional, emergiu uma controvérsia 

interessante no tocante a como ensinar a língua estrangeira se o professor não viaja, não tem 

acesso a um modelo ‘nativo’ qualquer, além de em que referências fonológicas se basear para 

trabalhar com seu aluno. Vejamos as inserções de alguns dos informantes: 
Mas como o professor vai fazer isso [ensinar a língua] se ele não viaja? Você fica 
distanciado. Você termina ensinando um inglês que não é falado, bookish. (P13) 
 
Mas você precisa trabalhar um inglês que ajude o aluno a se fazer compreendido. É 
por isso que o conceito de ‘inteligibilidade’ nesse contexto de inglês como língua 
internacional torna-se crucial. (P2) 
 
Precisamos ter cuidado para não reiterarmos antigos estigmas ou criarmos outros em 
relação à pronúncia. O aluno precisa se apropriar do modelo que mais lhe parecer 
adequado. (P9) 
 
Quando a Abordagem Comunicativa chegou com aquela história de ‘grammar go 
home’, nós criamos uma legião de analfabetos em língua estrangeira. Pelo que eu 
entendo, inglês como LI não é também ‘Wheri do you livi’, não é? (P2)   
 
Mais uma vez, precisamos ter cuidado para não estigmatizar alunos a partir de 
modelos. Além de problemas como o desinteresse dos alunos, junta-se a isso uma 
grande ansiedade quando introduzimos a figura do aluno brilhante, aquele que segue 
o modelo ao pé da letra. Isso é um problema para a sala de aula em geral. (P9) 
 
Nesse contexto contemporâneo, o professor de inglês precisa aguçar sua 
sensibilidade no sentido de perceber o que é ILI e o que é interferência da língua 
materna. (P4) 

 
Os argumentos aqui apresentados demonstram uma maturidade instigante dos nossos 

informantes. Mesmo não estando em busca de um discurso único, vê-se uma preocupação não 
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de negar certos cânones, mas de repensá-los e adaptá-los a uma nova realidade tanto de ensino 

quanto de aprendizagem de ILI e LE em geral. Como aponta um dos professores, para aqueles 

que acreditam nessas premissas, o contexto de ILI demanda mudanças específicas, 

principalmente no que diz respeito à apropriação da língua em praticamente todos os seus 

aspectos. Entretanto, essa adequação sistemática às necessidades do falante não-nativo não 

prega uma dissociação completa e absoluta de modelos que possa levar a uma condição de 

‘vale-tudo’ em nome da comunicabilidade. Como eles deixam implícito, é preciso operar nos 

limites da racionalidade e não da imposição pura e simples de modelos importados dos países 

do ‘círculo central’ sem as necessárias avaliações e propostas de adaptação.  

Assim, como ressalta outro informante abaixo, essas mudanças precisam ser ampliadas 

para chegar principalmente ao nível do aluno e de seus pais que, por questões óbvias, no 

tocante ao inglês, ainda se orientam a partir das referências hegemônicas, isto é, ainda 

esperam que o inglês ensinado em escolas, cursos livres e universidades flutue entre dois 

pólos apenas, o inglês americano ou o britânico. Diz o professor:  
Muitos livros didáticos estão trazendo modelos de inglês não-nativo, mas isso tem 
sido motivo de crítica porque os próprios alunos acham que estão perdendo a 
referência. (P4) 

 

Não podemos esquecer que o ambiente instrucional, por natureza, se orienta por altos 

graus de formalidade. O risco de se ensinar inglês livresco permanece. A tradição de se focar 

pesadamente nos aspectos lingüísticos continua atraente, oferecendo segurança a professores e 

aprendizes. Contudo, o que fica bastante explícito nessa breve discussão entre os informantes 

é uma importante tomada de consciência quanto às implicações de se estar ensinando uma LE 

desnacionalizada e as novas demandas em relação ao papel do docente que comunga dessas 

idéias. Isto é, para nossos informantes, o fenômeno ILI provoca a mudança de postura do 

professor que, ao assumir posições mais condizentes com esse contexto, como eles mesmos 

sugerem, passa a exercitar sua sensibilidade de maneira mais aguçada, não apenas para os 

fatores já consagrados ao longo da história da pedagogia de LE, mas principalmente para 

aqueles que têm sido colocados em segundo plano, incluindo-se aí, por exemplo, fatores 

éticos, políticos, étnicos, ideológicos e identitários.  

 

5.4.2 O lugar da cultura na pedagogia de ILI 

Tema cada vez mais recorrente na agenda dos professores de língua inglesa, o lugar da 

cultura no contexto de ILI, como era previsível, trouxe depoimentos interessantes e gerou 

discussões que enveredaram por alguns assuntos relacionados entre si, às vezes no nível mais 
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conceitual e, em outros momentos, no nível mais pragmático. Foi interessante notar, contudo, 

que, independente do contexto de atuação, da experiência prévia (ou não) com culturas de 

língua inglesa, praticamente todos os professores consideram extremamente importante trazer 

o elemento cultural para a sala de aula de ILI com maior freqüência e a partir de fontes 

autênticas oriundas de quaisquer culturas, incluindo-se a cultura nativa. Dizem alguns dos 

informantes:  
Eu me utilizo da língua para falar de outras culturas. (P10) 
 
Às vezes fico me perguntando se eu ensino uma LE ou uma LI. Partindo do 
princípio que 90 e tantos por cento do alunado aprendem inglês para usar no 
Brasil (tô falando dos meninos, né?), não existe assim uma vivência cultural da 
língua, muitas vezes eu me sinto ensinando uma LE, mas eu trago para a sala alguns 
materiais que abordam aspectos culturais. (P2) 
 
Cultura também é comportamento. (P13) 
 
Hoje em dia me sinto mais confortável e vejo que meus alunos estão mais 
conscientes dessa relação língua-cultura. (P5) 
 
Conhecer outras culturas nos torna mais tolerantes. A idéia é entender que não 
podemos demonizar ou supervalorizar uma ou outra cultura, mas ver cada uma como 
‘diferente’. (P2)   

 
Agora sim, nesse contexto democrático de ILI, eu me sinto muito mais segura para 
trabalhar o componente cultural, seja na L1 ou na L2. (P5)  
 
Eu sempre quis que meus alunos se apaixonassem por essa língua e fizessem coisas 
interessantes como, por exemplo, conhecer outras culturas. Eu sempre quis que o 
meu aluno se apaixonasse pelo que eu estava ensinando. Eu sempre me preocupei 
com o humano, não apenas com a transmissão de conhecimento, a língua em si. Eu 
sempre quis que as pessoas, ao aprender essa língua, fizessem coisas interessantes, e 
uma delas era aprender outras culturas. (P13) 

 
Não deixo chegar ao nível de discussão de que ‘lá é melhor e aqui é pior’. (P2) 
 
Não tem um dia específico para falar de cultura. Ah, tem, quando é Halloween! 
(P10) 

 
Eu me utilizo da língua para falar de outras culturas pra ver se a gente tira o foco da 
hegemonia, pois se não a gente vai puxar a corda e aquele exemplo que você der é 
sempre britânico versus americano, ou seja, lá faz assim... lá, subentende-se onde? 
EUA. (P10) 

 
Um dos professores enxerga o ensino de cultura por um viés político, assinalando que 

é preciso que tenhamos um melhor entendimento do termo. Para ele, é importante que se 

questionem as diferentes acepções emprestadas ao conceito de ‘cultura’, uma vez que, ainda 

hoje, prevalece aquela visão elitista de ‘alta cultura’, isto é, de cultura escrita com ‘C’ 

maiúsculo:   
Nesse contexto atual de inglês como língua internacional, eu me vejo imerso nessa 
questão política de educação de língua estrangeira, de ensinar cultura, de trazer o 
aspecto cultural. Mas, antes de mais nada, é preciso definir o termo cultura, pois 
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ainda é complicado. Cultura ainda é algo visto como escolarização; conhecimento, 
não é visto como essa coisa mais ampla, de povo, comportamento, vida social... (P9) 

 
Mesmo diante da quase unanimidade de opinião sobre a importância de se trabalhar o 

componente cultural, revelando um desejo de transformar a sala de aula de ILI e de LE em 

geral em um espaço mais dinâmico, mais realista e significativo, podemos observar a partir de 

vários depoimentos que o professor brasileiro de inglês ainda demonstra claramente no seu 

discurso que há muitas dificuldades a serem suplantadas nesse processo de mudança de 

postura e que não é fácil pôr em prática premissas, conceitos e objetivos inerentes à questão. 

Alguns apontam para falhas no conteúdo do material didático, em especial, o livro texto:   
O material didático é todo voltado para o inglês nativo da Inglaterra ou dos Estados 
Unidos. (P6) 
 
Os livros didáticos não se preocupam em trazer elementos culturais menos ligados 
aos estereótipos, às generalizações, mesmo da Inglaterra e dos Estados Unidos. (P4) 
 
Uma boa parte do conteúdo cultural dos livros de inglês soa ‘fake’, artificial. Por 
exemplo, minha experiência nos Estados Unidos me mostrou que lá o que menos 
tem é americano ‘puro’. Os Estados Unidos são muito mais do que se mostra no 
livro. É um país enorme, um ‘melting pot’, com muitas culturas co-existindo ao 
mesmo tempo. Isso pouco aparece nos livros didáticos de inglês. (P4) 
 

Outros reacendem a polêmica sobre a vivência em uma sociedade nativa de língua 

inglesa, demonstrando que mesmo em um contexto de ensino e aprendizagem de uma língua 

sem limites e fronteiras, cujas referências são cada vez mais voláteis, a experiência cultural in 

loco ainda exerce grande poder. Isso acontece no momento em que o docente se sente seguro 

para abordar os aspectos culturais, sejam eles trazidos à tona de maneira espontânea ou pelo 

livro didático. Vejamos as contribuições dos nossos informantes:  
É difícil ensinar cultura sistematicamente quando não se tem uma vivência cultural 
da língua, seja em que país nativo for. (P2) 
 
Viver fora é um plus fantástico para poder falar de cultura de forma mais segura. 
(P9) 
 
E o professor que não tem essa oportunidade de viajar? Como você pode trabalhar 
essas coisas de cultura? (P13) 
 
Admitamos, a gente não ensina comportamento cultural. A gente ensina fatos, 
curiosidades, história, geografia, tradições, vida de pessoas famosas, etc. (P6) 
 
Se a gente não está imerso na cultura, é difícil, já que o que está por trás é uma 
história cultural que a gente desconhece. (P9) 
 
É preciso que entendamos o que chamamos de cultura. (P9) 
 
Numa atividade sobre culinária mundial do livro mesmo, eu vi as carinhas de tédio 
dos alunos, questionando o que aquilo tinha a ver com a nossa realidade. Tudo a ver, 
né? Mas para eles, não. É difícil, muito difícil trabalhar aspectos culturais que não as 
ditas curiosidades sobre a cultura estrangeira. (P2)  
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Nas escolas regulares trabalhar inglês de forma comunicativa, mesmo com foco na 
estrutura, já é complicado, imagine elementos subjetivos a esse nível. É difícil num 
contexto em que não se conversa em inglês, em que se ensina inglês como matéria 
escolar, como disciplina, não como um conjunto de elementos sociais. (P9) 
 
É um plus mesmo. Eu, por exemplo, conheço o sudeste asiático, Japão inclusive, e 
quando os livros trazem informações culturais sobre alguns dos países daquela 
região, eu tenho o plus de ter ido lá, uma vantagem sobre quem nunca viajou para lá. 
(P13) 
 
Na escola pública, mal temos o livro didático e os que existem abordam o assunto 
muito superficialmente. A concentração é em estrutura. O plus é buscar coisas fora... 
do livro, não no Japão, claro. (risos). (P10) 
 
Acho que por mais que você tenha competência lingüística é muito difícil falar com 
propriedade de questões culturais se você não vivencia ou vivenciou essa cultura. 
(P9) 
 
Não temos muito conhecimento dos aspectos culturais, não vivemos nesses lugares, 
não temos preparo para trabalhar esses aspectos culturais... (P2) 

 
Curiosamente, o discurso do plus aqui defendido, de certa forma, entra em choque 

com algumas das respostas às perguntas correlatas presentes no questionário. Apesar de 

muitos informantes, ao preencherem o primeiro instrumento de coleta de dados, terem 

explicitado noções de ‘cultura’ menos voltadas para os referenciais de países nativos de língua 

inglesa e terem reconhecido as possibilidades de desenvolvimento de uma sensibilidade 

cultural mais abrangente oferecidas pelo contexto de ILI, a discussão acima, 

contraditoriamente, se concentra na importância de se ter vivido ou experimentado a(s) 

cultura(s) alvo como uma condição quase que sine qua non para se poder trabalhar o aspecto 

cultural nas aulas de ILI. Tal postura, embora previsível, revela um pouco de insegurança por 

parte do professor não-nativo de inglês, assim como reforça o pensamento orientado para 

pressupostos pedagógicos tradicionais que, dentre outras coisas, restringem o trabalho com 

cultura ao acesso a referenciais de países de língua inglesa e, conseqüentemente, elegem para 

a tarefa apenas os professores nativos ou aqueles não-nativos com vivências prolongadas 

nesses países. Isso sem falar que as acepções de ‘cultura’ implicitamente reveladas no debate 

se distanciam daquelas da pedagogia crítica que concebem o trabalho com cultura não apenas 

a partir do acesso a fatos e modos de viver de uma sociedade, mas principalmente, do 

reconhecimento das relações existentes entre experiências individuais e os contextos sociais 

em que elas se apresentam, buscando-se, assim, através do desenvolvimento da competência 

intercultural crítica, um melhor entendimento da natureza dessa sociedade, suas crenças e 

peculiaridades, seus discursos e valores, sem a intenção de incorporá-los.    

Na seqüência, há ainda justificativas interessantes no que diz respeito às dificuldades 

de se ensinar cultura de forma sistemática na aula de LE. Embora defendam a 



 273 

indissociabilidade entre língua e cultura e a importância de se conduzirem as aulas de ILI a 

partir de uma perspectiva intercultural, diversos professores argumentam que um dos 

empecilhos mais comuns com os quais eles se deparam no momento de trabalhar cultura na 

suas aulas é o desinteresse do aprendiz por essas questões:  
Os alunos não estão interessados na cultura... eles têm uma visão imediatista, 
querem mais saber como dizer ‘Diga aí, rei!’ em inglês. Meus alunos riem muito 
quando eu digo que quando vou ao McDonald’s eu me recuso a falar ‘amburgui’, 
‘roti dógui’... acham pedantismo de minha parte... aí eu fico pensando... (P2) 
 
Esses temas pouco despertam os alunos. Na verdade, pouca coisa desperta o aluno 
de LE em certos contextos. Falar de cultura, mais ainda... (P9) 
 
O aspecto cultural ainda é visto como um pacote separado de língua nas nossas salas 
de aula. (P5) 
 
O aluno quer saber de passar no conteúdo gramatical. Ele não está interessado em 
aprender aspectos culturais na aula de inglês. Ele vê nossa aula pela lente da 
gramática. Cultura é mais para outras disciplinas. Precisamos mostrar aos nossos 
alunos que desde o primeiro dia de aula eles estão aprendendo cultura. (P2) 
 

São declarações muito pertinentes. Entretanto, elas precisam ser racionalizadas sob a 

ótica da fala do P2 acima, quando este afirma que é preciso mostrar aos nossos alunos de ILI 

que “desde o primeiro dia de aula eles estão aprendendo cultura”. Numa visão contemporânea 

de educação lingüística, estarmos conscientes dessas premissas e, de alguma maneira, nos 

acomodarmos às percepções dos alunos no que diz respeito à relação língua e cultura nas 

aulas de LE, incorremos em um equívoco. Na realidade, cabe ao professor redefinir as 

acepções pouco informadas dos seus aprendizes e levá-los a apreciar os elementos culturais da 

mesma forma que o fazem em relação aos elementos lingüísticos. Seguindo essa linha de 

pensamento, contudo, a fala abaixo ilustra claramente que não é apenas o aluno que precisa 

passar por uma re-avaliação de postura no tocante à questão. A pressão por conteúdo 

lingüístico e o baixo interesse que os programas acadêmicos devotam ao aspecto cultural 

também aparecem nas discussões:   
A gente não encontra espaço para cultura nos programas. Quando nos juntamos para 
planejar, logo falamos ‘vamos dar o simple present, pá, pá, pá..., claro, não podemos 
nos ater só em estrutura, mas e o componente cultural?’, alguém responde, ‘ah, 
quando a gente estiver falando na aula, a gente dá uma atenção’. É difícil. (P5) 

 

Ainda sobre a temática inicial em relação ao professor viajar para ter condições de 

poder abordar cultura(s) com maior segurança, emergiu numa fala de uma professora que nos 

chamou a atenção quando ela, considerando-se uma pessoa de sorte por ter podido viajar, 

explicita os lugares por onde passou: 
Minha sorte é que não fui somente aos Estados Unidos, mas também à Europa e à 
Ásia. (P13)  
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Ainda que não intencionalmente, da mesma maneira como acontece nos livros 

didáticos e materiais instrucionais de língua inglesa especialmente, onde há uma 

supervalorização de culturas e/ou de lugares como os Estados Unidos, a Europa e, mais 

recentemente, a Ásia (não exatamente pela riqueza de suas culturas milenares, mas por esta 

região ser hoje o mercado mais promissor para a indústria do ensino de língua inglesa), o 

discurso dessa professora retrata o apagamento quase que completo a que são submetidas as 

culturas africanas e latino-americanas, historicamente tratadas por autores de livros como de 

menor prestígio e com pouca visibilidade mundial. Por si só, essa declaração já nos leva a 

concluir que há muito a ser feito nessa área. Embora em linhas gerais já haja uma crença e 

uma disposição por parte dos docentes de ILI em adotar posturas e práticas pedagógicas que 

respondam adequadamente ao contexto atual, são no ‘currículo oculto’, nas crenças arraigadas 

onde os desafios permanecem quase intocáveis. Se queremos através do trabalho sistemático 

com cultura sermos capazes de (re)construir nossas noções e as noções do Outro, precisamos 

operar nesses níveis para que o professor seja capaz de responder politicamente às demandas 

que lhe chegam diariamente. Assim, serão criadas condições de desenvolver uma prática que 

privilegie o lugar da cultura na pedagogia de ILI, lembrando que, como os próprios 

professores afirmaram, língua e cultura são elementos que co-existem e se relacionam o 

tempo inteiro. Por isso, na sala de aula de LE, é mais que fundamental não negligenciar tal 

condição. O terceiro item a seguir, a competência intercultural do professor, complementa 

essa discussão.  

 

5.4.3 A competência intercultural do professor  

Embora já seja possível afirmar que a tendência a uma consolidação do que chamamos 

de educação lingüística intercultural é cada vez mais promissora, sabemos que traduzir 

conceitos, objetivos e habilidades relacionados a essa área para a sala de aula ainda segue 

como um grande desafio. Concentra-se no professor a tarefa de enfrentar os vários obstáculos 

como desmotivação do aluno, salas superlotadas, desvalorização da disciplina, entre outros. 

Pelas discussões dos nossos informantes, podemos comprovar que o tema lhes é caro e que, 

apesar das dificuldades, resistências e, às vezes, dos discursos contraditórios, eles se mostram 

dispostos a adotar uma pedagogia intercultural de inglês como LI, aliando habilidades e 

competências de cunho intercultural às já consagradas habilidades de aprendizagem (ouvir, 

falar, ler e escrever).  

Inicialmente, para alguns, um passo importante é adquirir conhecimento, saber o que 

está acontecendo no mundo, de maneira menos superficial. A internet, logicamente, aparece 
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como a grande fonte de busca de informação sobre lugares do mundo, com suas culturas, 

atitudes e crenças. Dizem os professores:     
Você precisa estar atualizado em todos os aspectos, não apenas no nível da 
informação trivial. Precisa saber e elaborar sobre o que acontece no mundo. (P10) 

 
Se você não sabe navegar na internet fica complicado. (P6) 
 
Se a gente quer se impor, a gente pode trazer coisas, falar sobre outros países como 
Índia, África do Sul, Malásia, etc. Eu, por exemplo, uso muito o Japão... por causa 
do meu marido (risos). (P6) 
 
Eu trago muitos aspectos da nossa cultura, claro. Falo do Rio, de lugares que 
conheço, sou carioca, e outros lugares que eles também podem conhecer... para 
também acabar com essa história de ‘lá nos Estados Unidos...’. Tem muita coisa 
legal que pode ser trabalhada. É mais real, mais palpável. Quantas pessoas que a 
gente conhece andam viajando para os Estados Unidos? Poucas ou quase nenhuma; 
quanto mais nossos alunos... (P6) 
 
O confronto de culturas na sala de aula de LE vai sempre existir. Agora, o que vai 
sair disso, a gente não sabe... (P9) 
 
Quando você pega hoje uma língua que está internacionalizada, você há de convir 
que pode trabalhar diversos aspectos, principalmente os interculturais. Infelizmente, 
às vezes eu nem sei como fazer isso, os canais de TV a cabo só trazem programas 
americanos... (P13)  
 

No decorrer da discussão, a questão de ter ‘morado fora’ também aparece como um 

elemento importante no tocante ao desenvolvimento da competência intercultural do professor 

de LE. Por não terem tido a oportunidade de vivenciar alguma experiência em países de 

língua inglesa, alguns informantes explicitam a descriminação que sofrem por parte dos 

alunos, principalmente os que eles chamam de ‘mais velhos’. Mas é interessante notar que um 

dos professores coloca com propriedade que, até certo ponto, no contexto de ILI, é possível 

desenvolver sua competência (inter)cultural sem necessariamente ter vivido fora do Brasil. 

Isto é, construir noções sobre nós mesmos e sobre o Outro, observar e entender como interagir 

e criar um senso de comunidade, nos dias atuais, em que os meios de comunicação nos põem 

em contato com pessoas do mundo inteiro em tempo real, nos parece uma assertiva bastante 

sensata.  Vejamos algumas das falas sobre os vários sub-temas daí oriundos:  
Se você não teve a oportunidade de viajar, você pode participar de eventos com 
pessoas que já viajaram ou com especialistas de fora que podem sim lhe ajudar no 
desenvolvimento de sua competência intercultural. (P10) 
 
Para o aluno é importante ter vivido fora, mas se for para agradar, você pode até 
mentir e dizer que viveu... com essa história de photoshop... (P6) 
 
Muitos professores são descriminados pelos próprios alunos porque nunca moraram 
nos Estados Unidos. Essa vivência apenas torna alguém interculturalmente 
competente? Mas para o aluno faz grande diferença. (P13) 
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Tem essa história de ‘eu falo inglês muito bem porque morei no Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra’. É só isso? (P6) 
 
É difícil você ter expectativas culturais de algo que você desconhece. Ensinar sob 
essa ótica é meio complicado... (P9) 
 
Minha experiência com cultura pode ser totalmente diferente da de outra pessoa que 
viveu no mesmo país que eu. (P10) 
 
Nós tínhamos essa expectativa, os alunos mais velhos ainda pensam assim, mas os 
mais novos não têm mais essa expectativa do professor ter morado fora. A gente 
pode desenvolver, até certo ponto, uma competência intercultural sem ter vivido 
fora. (P5) 

 

Uma outra discussão interessante que emergiu como sub-tema nas entrevistas diz 

respeito ao desenvolvimento da competência intercultural como forma de mudança pessoal e 

emancipação. Com o depoimento de uma das professoras, argumentando que por ter tido o 

privilégio de viajar por diversas partes do mundo, suas vivências em outras culturas lhe 

ajudaram, dentre outras coisas, a desconstruir mitos e a reforçar sua identidade brasileira. 

Naturalmente, com sua sensibilidade intercultural agora refinada, lucram seus alunos que 

terão diante de si uma professora mais atenta em compartilhar conhecimentos e significados 

culturais muito mais relevantes para seus aprendizes. Diz a informante:  
Como eu tive o privilégio de viajar muito, não só pros Estados Unidos, mas também 
para países de outras culturas como do sudeste asiático, eu vi coisas assim... 
impressionantes a nível cultural, pessoas que tinham uma maneira de fazer coisas 
diferentes de mim... então, eu me sentia mais brasileira, mais patriota e fui 
agregando esse conhecimento todo... de fora de Salvador, fora do Brasil ao meu 
trabalho em sala de aula. (P13) 
 
Minhas viagens me ajudaram muito a desmistificar muitas coisas, tanto em relação a 
outras culturas quanto em relação à cultura brasileira. [...] Eu mudei. Então, na 
minha sala, eu comecei a fazer projetos sobre Candomblé ao invés de projetos sobre 
Halloween. Por exemplo, nas minhas turmas de Pre-teens, com alunos de 10 a 12 
anos, quando falamos de ‘meios de transporte’, eu trago retratos e postais de todos 
os meios de transportes que eu já andei pelo mundo, inclusive os da Ásia que não 
existem aqui como o Tuk-Tuk da Tailândia, o Trem-bala do Japão, e até eles falam 
assim, “Puxa, você já viajou tanto”. Isso me trazia essa questão..., sem saber, de 
fazer essa interculturalidade... que agora está na moda. (P13)  

 

Essa mesma professora, em outro momento da discussão, reporta que sua experiência 

com culturas que não as hegemônicas (EUA e Inglaterra), lhe deu condições de refletir sobre 

a já aqui discutida questão da alienação do professor de inglês. Para ela, sua preocupação 

excessiva em saber tudo sobre os Estados Unidos e seu desejo de transplantar para a sala de 

aula todas essas informações sem a devida filtragem e sem o devido equilíbrio no tocante a 

informações e elementos de culturas outras, tratava-se, na realidade, de uma ‘infantilidade’. 

Certamente, ainda que de forma intuitiva, como ela mesma afirma, a ampliação de seus 

horizontes interculturais a partir do acesso a culturas diferentes e distantes da brasileira, 
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contribuíram decisivamente para que o desenvolvimento pleno de sua competência 

intercultural crítica de fato acontecesse, tornando inevitáveis os reflexos desse processo na sua 

prática:  
...quer dizer, aí também, como eu estava muito interligada aos Estados Unidos nessa 
época, existia também a questão da alienação, né? Eu caminhava assim entre... eram 
dois caminhos, o caminho da alienação, por exemplo, eu tentava fazer tudo nos 
Estados Unidos para quando eu chegasse aqui na minha sala, eu já saber tudo e ser 
uma novidade pros alunos, então, pros meus alunos eu era assim o veículo da 
propaganda americana, eu já sabia todos os filmes que ia passar em Salvador e já 
sabia toda a moda, tudo o que viria depois. Aí eu me sentia muito privilegiada nessa 
questão. Era uma infantilidade, eu sei, mas acontecia isso. Mas, por outro lado, as 
pessoas começaram a dizer assim, “Eu quero aprender inglês para ser igual a você, 
pra viajar, pra conhecer essas coisas”, sei lá, por que razões, eles diziam, “Eu  
também quero fazer isso, você passa tanta felicidade, tanto amor na sua maneira de 
ensinar, de passar a língua e tudo mais que eu também quero ‘experienciar’ um 
pouquinho da viagem”. Era assim. (P13) 

 

Vale também registrar nas entrevistas os momentos em que o discurso de alguns dos 

participantes assume um tom mais ideológico. Em uma de suas falas, um professor, por 

exemplo, argumenta que, na verdade, há um grande equívoco em relação ao professor de 

inglês quando ele/ela é criticado por sua suposta postura colonizadora. Para o nosso 

informante, a experiência, o contato e o convívio diários com a língua inglesa e muitos dos 

seus elementos culturais deixam emergir no docente uma atitude ‘neutralizadora’ e não 

‘neutra’. Diz o docente: 
Eu estava conversando com colegas professores sobre essas questões interculturais, 
questão do imperialismo americano dominando o mundo e percebi que, dependendo 
do nosso discurso, parece que os professores de inglês são mesmo defensores, são 
veículos desse imperialismo. Mas, na verdade, acredito que nós somos, até pela 
própria experiência, pelo próprio convívio, pelo próprio estudo, nós temos uma 
visão mais neutra..., não, mais neutralizadora, mais pacificadora... (P4) 

 

Um outro ponto de grande relevância para o contexto atual de ensino de ILI levantado 

pelos informantes remete ao papel do professor nativo. Segundo eles, a supervalorização da 

condição do professor nativo sempre existiu em todos os aspectos, sendo que a ênfase maior 

sempre era dada ao seu conhecimento cultural, mesmo que ele/ela não apresentasse um 

comportamento intercultural. Diz um professor:  
Além da língua havia a questão cultural. O professor americano quando chegava 
aqui impressionava principalmente pela bagagem cultural que ele trazia. Havia 
aquela idéia de que o nativo representava o sucesso americano e outras coisas mais, 
mas sempre voltado para o ideal, para os aspectos positivos daquela cultura. (P9)  

 
De alguma maneira, a fala do professor acima ratifica a preocupação de autores como 

Phillipson (2001) que ao contestar o que ele chama do ‘paradigma da difusão da língua 

inglesa’, argumenta que o principal objetivo do aprendizado lingüístico desse idioma ainda é 
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o falante nativo dos EUA e da Inglaterra e que em muitas partes do mundo esse indivíduo é 

concebido como o professor de inglês ideal. Complementa o autor: 
O ideal de falante nativo é implementado em materiais 
didáticos que servem o propósito de substancialmente 
incorporar normas do falante nativo em textos que projetam 
uma visão de mundo calcada numa cultura específica 
(PHILLIPSON, 2001, p.194).     

  

Nessa mesma temática, uma informante relata o quanto se sentia oprimida por sua 

condição de professora não-nativa, não ter vivido em países de língua inglesa, não deter uma 

gama de informações culturais sobre os países hegemônicos de língua inglesa e ser cobrada 

por isso e não por aulas bem preparadas, criativas e eficientes. Para ela, havia uma segregação 

gradativa dentro do corpo docente em termos de prestígio. Em primeiro lugar, estavam os 

professores nativos, quase endeusados; em seguida, os brasileiros que viajaram e/ou viveram 

nos Estados Unidos e na Inglaterra, com a típica preocupação em imitar sotaques e 

comportamentos; em terceiro e último, os brasileiros que aprenderam inglês no Brasil e que 

pouco ou nunca tiveram a oportunidade de visitar ou viver por algum tempo nos países 

hegemônicos de língua inglesa. Relata a informante em duas de suas falas:  
Trabalhei nove anos engessada. Durante esses nove anos eu me questionava muito. 
Nunca tinha estudado essa questão intercultural mais profundamente. Mas me 
questionava muito em ter que estar amarrada a um modelo, não só em relação às 
práticas didáticas, mas, principalmente, à parte cultural. (P5) 
 
Eu me sentia muito oprimida pela questão, por exemplo, dos professores de fora e 
dos que viajavam. Eles eram os reis. Eu me sentia extremamente diminuída. E olha 
que eu sentia que fazia um bom trabalho, mas era considerada uma espécie de... sub-
classe de professor. Assistiam à minha aula e diziam, “Olha, sua aula foi excelente, 
foi ótima, mas você falou ‘s[I]ituation’ ao invés de ‘s[i:]tuation’”, sei lá como é a 
pronúncia americana. Sofri. (P5) 

 
Para concluir, algumas falas remanescentes dos nossos informantes tocam em questões 

específicas que, por alguma razão, não enveredaram por uma discussão mais ampla, porém 

resgatam pontos interessantes. Um deles diz respeito à postura considerada alienada do 

‘aluno’ quando o professor adentra pelo universo da educação lingüística como prática 

política:      
...são [os alunos] apenas repetidores de discursos prontos e quando a gente entra na 
questão cultural, política, intercultural, você percebe que as pessoas colocam para 
fora discursos não pensados e não vividos, mas meramente prontos. (P4) 
 

As outras duas falas refletem opiniões semelhantes:   
Nossos alunos também são muito alienadinhos. Até alguns adultos. (P2) 
 
Nós, professores de inglês da periferia do globo, poderíamos não ser alienados como 
pessoas, mas enquanto professores, ah, isso... éramos sim. (P5) 
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Um outro participante, embora tenha demonstrado muito entusiasmo pelo tema e 

venha tentando orientar sua prática para esse caminho, levando em consideração todos os 

aspectos inerentes a uma pedagogia mais adequada a uma LI, revela uma necessidade de 

estudar mais profundamente sobre a ‘educação lingüística intercultural’. Diz ele: 
Eu sinto necessidade de fazer um curso de pós nessa área de inglês como língua 
internacional pelo viés intercultural. (P8) 
 

Dentre os diversos objetivos da chamada conscientização intercultural, sabemos que 

um dos principais deles é elevar o nível de empatia e respeito pelos indivíduos oriundos de 

quaisquer sociedades, tanto no seu ambiente nativo quanto fora dele. Nos dias atuais de 

‘desfronterização’ global, onde emerge um idioma capaz de conectar falantes de todas as 

partes do planeta, tal competência, aliada àquelas já consagradas pelos modelos 

comunicativos de ensino e aprendizagem de LE, não pode estar ausente das agendas de 

pedagogias de línguas que se consideram coerentes com a nossa contemporaneidade 

globalizante e globalizada. Os informantes, à sua maneira, deixam muito claro que se a 

educação lingüística intercultural ainda não está tão disseminada no nosso meio, pelo menos, 

ainda que em pequeno número, eles e outros docentes de ILI atuando em Salvador estão 

atentos à questão:  
Ainda somos uma minoria, mas estamos no caminho certo. (P8)    

 

Corbett (2008), com entusiasmo, argumenta que a educação lingüística intercultural 

proporciona tanto a professores quanto a aprendizes uma visão, uma agenda política e uma 

série de metodologias instigantes, fascinantes e motivadoras. Naturalmente, são as abordagens 

críticas de LE as mais apropriadas para potencializar tais princípios e orientações. Nesse 

ambiente, o professor aparece como elemento primordial, uma vez que, imbuído do seu papel 

político de interculturalista, busca conduzir seu aluno a adquirir mais que um conjunto de 

regras lingüísticas ou um instrumento a ser dominado, mas uma poderosa ferramenta de 

grande alcance social. Singulariza-se essa ferramenta por sua capacidade de levar o aprendiz a 

reforçar sua identidade nos processos de produção e compreensão de discursos, além de 

exercer sua cidadania cosmopolita de forma crítica e autônoma. Sendo assim, a quarta e 

última sessão, a seguir, registra o pensamento e as falas dos informantes sobre o papel do 

docente brasileiro de ILI à luz da pedagogia crítica.     
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5.4.4 O papel do professor de ILI à luz da pedagogia crítica 

Como era previsível, essa foi a seção em que os informantes puderam externar suas 

crenças e opiniões de forma mais ampla, já que o tema em si concede aos mesmos 

possibilidades infindas de discutirem interpretações do que seriam no contexto atual de ensino 

e aprendizagem de língua inglesa os comportamentos, as posturas e atitudes mais condizentes 

com aquele professor que reconhece a natureza política da educação.  

Em um primeiro momento, se discutiu o papel do professor no atual cenário de inglês 

como língua internacional, tendo como pano de fundo a pedagogia crítica (PC) que, como 

vimos discutindo ao longo do trabalho, vislumbra não só a construção de um saber livre e de 

mentes descolonizadas, mas também a desvinculação de modelos de dominação, o 

empoderamento do indivíduo e a transformação social. Vejamos o que disseram os 

professores:   
Com toda essa questão da pedagogia crítica, de trabalhar com o potencial que você 
tem, de trazer a vida real para a sala de aula, eu estou tentando desconstruir um 
ensino tão artificial, principalmente com crianças que aqui ainda não têm ainda essa 
visão mais politizada. Mas, mesmo assim, eu acho que eles já podem discutir um 
pouco sobre o que está acontecendo nas ruas de Salvador, dos Estados Unidos... 
(P13) 
 
Eu me vejo como mediador nesse processo de inserção de meus alunos ao oferecer-
lhes o caminho à ferramenta inglês, como mediador desse conflito social. É lógico 
que eles precisam saber que de posse do inglês, eles podem requerer o que é deles, 
podem se colocar, agir de igual para igual. (P9)  
 
Eu me vejo nesse meio como sujeito, cada vez mais influenciando meus alunos e 
sendo influenciado por eles. Esse é o grande desafio de trabalhar língua sob essa 
perspectiva. (P4) 
 
Durante um período de minha vida profissional eu me vi mesmo como uma 
reprodutora de discursos. Atualmente, com meu amadurecimento, enxergo o meu 
papel de professora de forma totalmente diferente. Tem alunos que dizem assim: 
“Você é professora de inglês, mas nem parece”. A expectativa do aluno ainda é essa, 
professor de comportamento acrítico. (P5) 
 
Tem toda essa questão do conflito social, ali, no dia-a-dia com alunos, mas esse 
conflito não é de todo ruim. É preciso educá-los. (P9) 
 
Quando eu olho para trás e avalio minha prática hoje, eu não faria quase nada do que 
fazia antes. Eu ignorava tanta coisa... (P6) 
 
Como professor de inglês de escola pública eu tenho que fazer um trabalho 
diferenciado, tentando derrubar vários mitos. Um deles é o da ascensão social. 
Muitos alunos acham que aprender inglês apenas lhes garante futuro, ascensão 
social. Um outro mito é que os alunos da escola pública não têm direito à língua, 
essa questão da baixa auto-estima... (P9) 
 
Eu gosto de trabalhar na escola pública exatamente por isso, porque é uma forma de 
mediar todos esses conflitos que os alunos experimentam, é uma forma de inserir 
esses meninos nesse contexto, incentivá-los, mostrar que todos eles têm direito a 
essa língua. (P9) 
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A parte boa de ser professor nesse contexto [escola pública] é exatamente ajudar os 
indivíduos a pensar, a se tornarem pensadores. (P4) 
 
Nesse contexto, eu me considero mais estudante que professor. (P9)  

 
Um dos professores dá um rápido testemunho sobre como ele mudou ao longo de sua 

trajetória profissional e como ele se enxerga atualmente no exercício de sua tarefa docente:  
O tempo passou e hoje em dia a minha maior preocupação é fazer com que meu 
aluno se torne autônomo, mostrar para ele que o inglês é uma ferramenta para que 
ele possa se comunicar e não uma matéria de escola apenas. Isto é, hoje, o meu 
objetivo é fazer meu aluno pensar, se livrar dessa coisa mecanicista. (P2) 

 
Esse mesmo informante resume como ele vê o papel do professor contemporâneo:   

Por mais que tenhamos tecnologia, infra-estrutura adequada e boas condições de 
trabalho, precisamos de um professor que ‘seduza’ seus alunos. (P2) 

 
Outro ponto que emergiu na discussão remonta à função do professor de inglês de 

levar o seu aprendiz a adotar uma postura reflexiva e desenvolver seu pensamento crítico:  
Precisamos ajudar nossos alunos a serem pessoas críticas. (P6) 
Precisamos passar para os alunos a necessidade de se ter uma visão crítica sobre 
tudo. (P15) 

 
Mais uma vez, a questão da alienação tanto do professor quanto do aluno não foi 

omitida:   
Eu tenho alunos com boa bagagem educacional e vários deles são apenas repetidores 
de discursos prontos. (P4) 
 
No começo, o que me importava eram os holofotes, eu era o show. Eu tinha uma 
necessidade muito grande que as pessoas soubessem que eu falava inglês. Só isso. 
Isso era alienação, não era? (P2) 

 

A discussão também girou em torno das muitas demandas impetradas ao chamado 

professor-educador. Embora reconhecendo-se na posição de educador, nossos informantes 

chamam a atenção para um certo excesso de responsabilidade a eles impetrado. De alguma 

maneira, esse ponto nos reporta à já mencionada questão da frustração do professor em geral 

não apenas pela grande quantidade de afazeres que precisa dar conta, mas também pelo que 

deixa de fazer, situação que em muito contribui para o freqüente estresse do docente, seja qual 

for a sua disciplina. Resumimos o assunto com as seguintes falas:     
Esse negócio de professor-educador é uma coisa de muita responsabilidade. Somos 
educadores, claro, mas há um limite. Muita coisa está sendo jogada nos ombros do 
professor e é por isso que às vezes eu começo a rejeitar certos conceitos. (P9) 
 
É interessante o quanto tudo atualmente vira responsabilidade do professor. (P8) 
 
Estamos vivendo numa sociedade em que o professor precisa deixar tudo o que tem 
de fazer para ensinar o menino a ser estudante, a ser cidadão. (P9) 
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Com essas questões políticas que estão ocorrendo no mundo da educação, os 
professores precisam acreditar mais na disciplina que estão ensinando. A gente 
assume papel de pai, mãe, educador, tudo bem, mas, acima de tudo, a gente tem que 
ensinar intensamente a nossa disciplina. (P4) 
 
Posso ser tudo, assumir muitos papéis, mas não posso me eximir da minha função 
que é ensinar inglês. (P4) 

 
Discutiu-se e criticou-se também o papel do que eles chamam de “sistema”, isto é, 

toda a infra-estrutura institucional, com suas crenças, sua filosofia, metodologia, suas regras e 

exigências a que eles, como professores, precisam se submeter ou, pelo menos, por elas serem 

regidos. Nesse pormenor, é interessante salientar a postura crítica de alguns dos informantes 

que reclamam exatamente da ausência institucional no dia-a-dia da prática docente. Seja pela 

omissão de um coordenador acadêmico ou de um diretor, os professores lamentam a forma 

como são tratados e citam, por exemplo, termos negativos utilizados pelas instituições como 

‘horistas’, ‘dadores’ de aula. Além disso, os informantes apontam falhas no acompanhamento 

sistemático do que acontece na sala de aula por parte das instituições educacionais que, de 

alguma forma, deixam de cumprir seu papel fundamental que é cuidar para que seus 

profissionais estejam sempre muito bem acompanhados e capacitados para exercerem suas 

tarefas com satisfação e com qualidade. As falas abaixo ilustram tais sentimentos:  
O ‘sistema’ me quer como um ‘dador’ de aulas. Quer que eu cumpra uma 
determinada carga horária. O sistema não se importa com o que acontece na minha 
sala de aula, se estou provocando algum tipo de mudança. Nada disso interessa aos 
coordenadores, aos diretores. (P4) 
 
O lado ruim de ser professor é quando uma instituição, um sistema nos trata apenas 
como ‘horistas’. (P9) 
 
Se eu entro na sala e não faço nada, ninguém sabe e o pior é que os alunos não 
reclamam, nem perguntam se eu vou continuar fazendo isso até chegar minha 
aposentadoria. (P4) 
 
Eu trabalhei em um lugar em que era preciso seguir um script e pronto. Aquilo, às 
vezes, era entediante, era uma luta comigo mesmo para trazer as coisas para a 
realidade do aluno e fugir um pouco do que o sistema nos obrigava a seguir. (P5) 
 

Entretanto, foi interessante ver que na continuação do debate sobre a questão do 

‘sistema’, alguns professores fizeram reflexões importantes, assumindo parte do ônus nesse 

processo e provocando uma espécie de mea culpa por eles, como profissionais, não se 

movimentarem de forma organizada para exigirem certas mudanças de postura em relação ao 

trabalho que exercem com dedicação, mas com pouco reconhecimento institucional.  
Nós, professores, às vezes caímos no mesmo discurso do brasileiro em geral. 
Tentamos fazer algo, quando não podemos, nos resignamos. (P9) 
 
O nosso grande problema é que a gente discute, discute, mas não exerce a nossa 
capacidade de mudar, de pressionar por mudanças. (P8) 
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As instituições precisam entender que é importante investir no capital humano. (P9) 
  
No exercício crítico-reflexivo que se seguiu, os professores singularizaram também 

outro ponto sensível e importantíssimo que é o tipo de aluno que cada um deles recebe na sua 

sala de aula. Sabemos que historicamente o acesso à língua inglesa, assim como a outras 

línguas estrangeiras, esteve sempre à disposição das classes que podiam comprá-lo. Não é à 

toa que a reboque dessa condição, emergiu o hoje poderoso segmento dos cursos livres que 

impulsiona economicamente uma verdadeira indústria de ensino de LE em todo o mundo.  

O professor atuando primordialmente nesse segmento, naturalmente, se acostumou em 

lidar apenas com um tipo de perfil sócio-econômico de aprendiz, isto é, crianças, jovens e 

adultos oriundos das classes mais abastadas, de onde eles, coincidentemente, também vinham. 

Com o processo de democratização do acesso patrocinado especialmente pelos programas de 

bolsa a alunos carentes como parte dos projetos de responsabilidade social de algumas 

instituições consideradas de utilidade pública e sem fins lucrativos, o aprendiz oriundo das 

classes populares começou a transitar nesses ambientes. O acesso ao inglês, além de 

contribuir para o seu enriquecimento cultural, passou a demandar que os próprios professores 

estivessem cultural e emocionalmente preparados para recebê-los e integrá-los aos grupos 

majoritários.  

Nas escolas privadas regulares e nas universidades, por sua vez, pode-se arriscar a 

afirmar que a situação também existia, embora se manifestasse de forma diferente. Nesses 

contextos, o inglês era (e ainda é) visto apenas como uma disciplina, na maior parte das vezes 

experimentando certo desprestígio, não despertando tão fortemente o desejo e a expectativa 

pela aquisição de um bem cultural ligado a uma elite. Diante dessa discrepância mais amena e 

dos objetivos específicos bastante limitados tanto dos programas quanto dos próprios alunos, 

os professores, apesar das costumeiras dificuldades, estavam mais acostumados a lidar com 

diferentes tipos de público, o que possivelmente contribui para a minimização dos conflitos.    

Sendo assim, o professor de inglês contemporâneo ao se deparar com o desafio de 

lidar com os mais diversos perfis de alunos, parece estar bastante atento às novas 

complexidades das nossas salas de aula de LE, em especial aquelas ligadas a aspectos mais 

sensíveis e subjetivos como identidade, background cultural, condição sócio-econômica, 

questões étnicas, dentre outros. Isso é demonstrando nas falas dos nossos informantes que ao 

se reportarem aos mais diversos contextos em que atuam (muitos estão em mais de um 

segmento), apontam como se sentem e de que forma realizam seu trabalho, contribuindo não 

apenas para o aprendizado da língua, mas, principalmente, para o empoderamento, o 
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desenvolvimento da consciência crítica e a transformação do seu aprendiz em indivíduos 

pensantes, socialmente engajados e comprometidos com as questões políticas que dizem 

respeito a todo cidadão. Vejamos como cada uma das falas selecionadas aborda o tema aqui 

mencionado:    
No meu contexto, o professor precisa aprender a lidar com grupos diferentes, tanto a 
elite, a burguesia, como alunos carentes ‘cotistas’ da universidade, pobres, grupos 
minoritários. O professor tem de saber dosar essa coisa de não privilegiar nem uma 
parte nem outra. (P8) 
 
Os meus alunos do curso livre em que trabalho são, eu não diria, ‘alheios’, pois é 
uma palavra pesada, mas é um público que não está assim tão interessado nessa 
questão política que está ocorrendo no mundo. Eu me sinto como se EU estivesse 
fazendo isso para eles agora no curso. (P4) 
 
Já na escola pública, eu me sinto muito mais empoderando meus alunos. Eu sempre 
digo a eles que eles precisam acreditar neles, precisam saber que podem avistar o 
horizonte. (P4) 
 
Como eu trabalho com alunos bolsistas iniciantes, ‘cotistas’ da universidade, eu 
estou sempre procurando empoderá-los. Mas é um desafio muito grande, pois tem a 
questão do livro didático, das crenças, das expectativas... (P8)  
 

Seguindo a discussão sobre o perfil do aprendiz, foi trazida de volta sob um olhar 

crítico a polêmica da condição de professor não-nativo, como esses professores se sentiam e 

que tipo de pressão sofriam por parte dos seus alunos. Na realidade, essa condição tida como 

inferior em relação ao professor nativo era apaziguada caso o professor tivesse tido a chance 

de pelo menos visitar os Estados Unidos, por exemplo. Como vimos anteriormente, a classe 

intermediária de professores de inglês, aqueles não-nativos com experiência no exterior, 

segundo os informantes, apesar de algumas reticências, era melhor aceita e sofria menos 

pressão que os não-nativos formados no Brasil e que jamais tiveram a oportunidade de viajar 

para fora. Diz um dos informantes:  
Numa escola onde trabalhei, eu me sentia um peixe fora d’água, pois eu nunca tinha 
ido aos Estados Unidos e aquilo era muito ruim, porque as pessoas rotulavam “ah, 
esse cara não sabe nada”. (P2) 
 
Numa rede de franquias onde também trabalhei, eu sentia uma pressão enorme por 
nunca ter viajado para os Estados Unidos. Eu falava inglês legal, mas as pessoas me 
cobravam isso. (P2) 

 

No entanto, com a expansão do inglês como língua internacional e, de certa forma, 

com a colaboração ainda que indireta dos livros didáticos globais e materiais instrucionais que 

começam a pelo menos mencionar e ilustrar suas atividades a partir de registros outros que 

não os hegemônicos, segundo os nossos professores, o ‘trauma’ de não serem nativos ou de 

não terem vivido nos países de língua inglesa de maior prestígio (Estados Unidos e Inglaterra) 
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começa a ser superado exatamente porque isso tem forçado uma mudança de expectativa e de 

postura por parte dos aprendizes.   
Os alunos, graças a Deus, estão começando a reconhecer a nossa competência, 
mesmo que não tenhamos morado nos Estados Unidos, pois somos tão bons quanto 
ou até melhores do que muitos professores nativos. (P6) 
 
Os livros já trazem coisas do tipo “fulaninho é argentino e fala inglês muito bem, 
sicraninho é árabe e fala um bom inglês...”; isso tira da gente essa responsabilidade e 
o ‘trauma’ de não sermos nativos. (P12)  
 
Sem falar que na vida real é isso mesmo. Muitos e diversos sotaques. Na CNN, por 
exemplo, você encontra correspondentes de várias nacionalidades, fluentíssimos em 
inglês, com total credibilidade, usando seus respectivos sotaques. Na BBC também. 
(P4) 
 
E é bom não esquecer que quando a gente vai para fora, na verdade, além da 
experiência, a coisa da exposição ao sotaque, à cultura, de alguma maneira, está em 
busca de nossa própria identidade que virá modificada quando a gente retorna. Esse 
é um ponto geralmente esquecido. (P9) 
 
Essas novas posturas têm contribuído para a ‘desartificialização’ das nossas salas de 
aula. (P13) 

 
Na continuação, de forma bastante pertinente, uma professora vai além da questão do 

livro didático e traz à tona um elemento de suma importância dentro da estrutura de qualquer 

proposta educacional que é o ‘currículo’. A informante relembra que o livro didático exerce 

um poder tão grande na sala de aula que, não raramente, ele passa a ser concebido como um 

‘método’ e seus elementos básicos como o conteúdo programático ou syllabus, o verdadeiro 

currículo da disciplina Inglês como LE. Chamar a atenção para esse ponto, inclusive 

conclamando para que o professor adquira e faça uso de uma certa autonomia no sentido de 

estabelecer o ‘seu’ currículo de acordo com a realidade e necessidade dos seus aprendizes nos 

parece um excelente exercício de tomada de consciência crítica. Tal postura, certamente, 

servirá ao propósito salutar de confrontar sistemas que embora venham demonstrando 

avanços importantes, pouco se abrem para que o próprio docente avalie sua estrutura e 

práticas pedagógicas à luz da experiência diária de cada um e assim seja possível proporem-se 

adaptações ou mudanças mais condizentes com cada contexto específico. A fala da professora 

está resumida abaixo:  
É preciso entender que algo que vai mexer muito com tudo isso é uma coisa 
chamada ‘currículo’. Se você investigar, vai ver que muita coisa que o professor faz 
na sala de aula em relação à cultura é porque está no livro. Se você fosse parar para 
estabelecer o seu currículo, o currículo que você quer para o seu aluno, se você fosse 
desenvolver... e dissesse “forget about it”, mas é uma engrenagem muito forte... 
mas, quem sabe não estamos a caminho disso. (P10) 

 



 286 

Em conclusão, podemos ver através das falas dos nossos informantes aqui explicitadas 

durante os dois encontros que, embora em número reduzido e ainda bastante amordaçados e 

limitados por rígidos sistemas de ensino, infra-estrutura deficiente, além de certos mitos e 

dogmas que ainda permeiam as mentes de alunos, coordenadores, diretores e dos próprios 

professores, os princípios básicos de uma pedagogia crítica aplicada ao ensino de LE, e de 

inglês como LI em particular, começam a se fazer cada vez mais presentes nas discussões 

entre professores de língua inglesa. Isso representa um avanço substancial porque, na prática, 

são eles os responsáveis por abrirem as portas de novos mundos para quem decide se engajar 

na tarefa desafiadora de aprender uma outra língua. Em outras palavras, a pedagogia crítica 

começa a fincar raízes sólidas na área da educação lingüística e tanto aparece em comentários 

simples e até jocosos, como se fosse algo ‘novo’ para ser seguido como um receituário... 
De acordo com a nova pedagogia, não posso mais ser chamada de Barbie... e aí as 
pessoas se surpreendem quando vêem que eu não sou loira nem peituda. (P13) 
 

...quanto em reflexões apropriadas que nos façam pensar e repensar nossa postura ideológica e 

política de professores de uma língua que, essencialmente, se desprende da custódia de uma 

ou outra nação. Isto é, professores de um idioma utilizado como um instrumento poderoso de 

conscientização, desenvolvimento e reforço identitários, interação planetária, democratização 

do saber e, acima de tudo, de valorização e respeito pelo que cada ser humano traz dentro de 

si, precisam estar em permanente estado de (re)(des)construção e (re)avaliação:  
É engraçado como o professor de inglês, conscientemente ou não, é levado a uma 
identificação com o Império. Coisa boba, do tipo ‘Agora meu nome não é mais 
Bárbara, e sim, Barbie, porque é mais imponente’, a coisa séria como colonização 
mental, americanização no jeito de falar, de vestir, adoração da cultura do Outro e 
por aí vai. (P4) 

 

Concluída a análise dos dados das entrevistas, partimos agora para a quarta e última 

fase da pesquisa que é a triangulação dos dados coletados através dos três instrumentos acima 

apresentados e comentados, (1) questionário, (2) registros etnográficos e (3) entrevistas do 

tipo livre-narrativa.  

 

5.5 TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 

 

A triangulação dos dados recolhidos através dos instrumentos de pesquisa aqui 

utilizados aponta para algumas rotas de (re)definições bastante interessantes no tocante à 

realidade que circunda o professor de inglês como língua estrangeira/internacional que atua 

nos diversos contextos instrucionais da cidade de Salvador, Bahia.  
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Através das respostas dos questionários, das discussões nos dois encontros presenciais 

e dos registros etnográficos emergem algumas regularidades que nos permitem fazer algumas 

considerações e, em paralelo, lançar certas problematizações sobre os temas investigados. Em 

primeiro lugar, é preciso reconhecer que ao longo do estudo tivemos a sorte de trabalhar com 

um time singular de profissionais da área de ensino de inglês como LE/LI. Como verdadeiros 

parceiros nessa empreitada, eles formam um grupo de professores motivados, com ótima 

formação acadêmica, experiência variada e que, na sua maioria, estão na profissão por opção 

e não por obrigação.  

Mesmo diante dos obstáculos cada vez mais comuns ao exercício de sua tarefa, esses 

15 (quinze) docentes, sejam os mais experientes ou os que acabaram de se graduar, 

mostraram-se profissionais cientes da sua responsabilidade de educadores, engajados na busca 

constante por (re)qualificação e crescimento profissionais, responsavelmente críticos, 

inconformados com as dificuldades que enfrentam no seu dia-a-dia e ávidos por melhorias na 

qualidade do ensino com um todo. Nesse pormenor, tomando a realidade específica de cada 

um dos participantes da pesquisa, vimos que as preocupações são bastante similares e que ser 

professor de inglês no Brasil é, na opinião de quase todos, uma tarefa difícil, complicada, 

árdua, repleta de altos e baixos, de muitos desafios, porém, sem deixar de ser um ofício 

gratificante. Essa é uma constatação tão cristalina que os pontos positivos e negativos da 

profissão por eles apontados, embora separados na tabulação por contexto de atuação, não se 

mostraram excludentes ou completamente exclusivos de uma única realidade. Na verdade, há 

muito mais elementos em comum do que poderíamos imaginar.   

O exercício de juntar três longos e complexos instrumentos de coleta de dados, como 

podemos constatar, não é uma tarefa fácil. O primeiro deles, um questionário com 35 (trinta e 

cinco) perguntas, muitas delas abertas, deu a oportunidade ao professor participante de poder 

ler e refletir sobre vários aspectos relacionados à pedagogia de LE, incluindo um dos mais 

importantes para esse estudo que é o seu papel, aqui definido como ‘educador interculturalista 

crítico’. Para responder ao questionário, os professores dispuseram de total liberdade para 

externarem suas opiniões, sentimentos, crenças, frustrações, esperanças e expectativas quanto 

ao passado, presente e futuro da profissão. Como não poderia deixar de ser, exatamente pela 

qualidade intelectual do grupo, os resultados obtidos através desse primeiro instrumento 

foram essenciais para termos uma idéia mais clara do perfil dos informantes, para 

entendermos como seguir pelos caminhos subseqüentes e até mesmo como nos portar na 

condução dos outros dois instrumentos que complementariam o trabalho de pesquisa.  
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As duas entrevistas do tipo livre-narrativa, embora não contando com a presença de 

todos os informantes em nenhum dos dois encontros, nos proporcionaram oportunidades 

únicas de podermos ouvir os professores sobre os mesmos temas, desfrutando da 

possibilidade de discutir os pilares teóricos da pesquisa mais a fundo de forma espontânea e 

não controlada, como no caso do questionário. Ao invés de respostas pensadas, revistas, 

refletidas ou ponderadas, fomos confrontados com falas imediatas, autênticas, livres das 

amarras da linguagem escrita. Assim, atendo-se à própria dinâmica do instrumento, pudemos 

não só coletar novas informações, esclarecer dúvidas e/ou lançar questionamentos, mas, 

principalmente, reunir num mesmo ambiente colegas professores de ILI, com experiências, 

crenças, expectativas, histórias de vida e de profissão completamente diferentes, unidos por 

um objetivo comum: pensar e avaliar o papel do professor brasileiro de inglês como língua 

internacional, propondo, quem sabe, mudanças e adaptações à luz dos novos tempos e das 

reais necessidades dos aprendizes de ILI.  

Os vértices do triângulo se fecham então com as visitas às salas de aula para o registro 

etnográfico do que ocorre no dia-a-dia dos 15 (quinze) professores selecionados para o 

trabalho. Naturalmente, é nesse ambiente em que teorias são testadas, crenças se revelam, 

técnicas e procedimentos acionam o complexo aparato metodológico que envolve todo 

processo educacional. É nele também onde podemos observar a postura do professor diante de 

seus alunos e de sua profissão. É onde podemos notar o que é possível e o que não é possível 

se fazer, mesmo contando com a infra-estrutura adequada e a motivação do aprendiz. É onde 

podemos ver que nem sempre as dificuldades estruturais impedem o professor de realizar um 

bom trabalho, de maneira mais realista, demonstrando que ali mitos podem ser ao mesmo 

tempo reforçados ou superados.  

Através das observações, tivemos o privilégio de testemunhar um pouco essas 

condições, desfrutando da rara possibilidade de verificar que, se a realidade da sala de aula 

dos nossos informantes ainda não reflete fielmente em todo seu conjunto os fundamentos e os 

ideais de uma pedagogia intercultural crítica de inglês como LI, com seus desdobramentos 

pragmáticos, sócio-políticos e ideológicos, também não se mostra refratária à preparação do 

terreno para que sementes sejam lançadas nessa direção. De uma forma ou de outra, os 

registros etnográficos indicam que essas sementes já estão lá. A sua fertilização depende 

exatamente de quem está no comando.             

Seguindo a mesma linha metodológica das seções anteriores, a triangulação dos dados 

também será orientada a partir de cada tema geral do estudo, a começar pelo contexto de 

inglês como língua internacional. 
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5.5.1 O contexto do inglês como língua internacional 

No tocante ao primeiro pilar teórico do nosso estudo, o contexto do inglês como língua 

internacional, vimos a partir das respostas dos professores tanto no questionário como nas 

entrevistas que, além das competências tradicionais como boa fluência no idioma, 

conhecimento de lingüística e metodologia, sociabilidade, criatividade, flexibilidade, dentre 

outras, diversas novas competências foram adicionadas ao perfil do professor de ILI. Só para 

citar algumas, temos conhecimento sobre tecnologia da informação, senso crítico aguçado, 

respeito à diversidade, disposição para aprender, busca constante por (re)qualificação, 

sensibilidade intercultural e visão sociolingüística, amplo conhecimento das novas tendências 

do ensino de LE, não ter medo de errar e capacidade de refletir sobre sua prática. Isso 

demonstra grande maturidade em relação às recentes demandas que vêm sendo impostas ao 

profissional de ensino de línguas, em especial de inglês como LI.   

Podemos também verificar que a diferença entre o significado de se ensinar uma 

língua estrangeira (LE) e uma língua internacional (LI), assim como as implicações político-

pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem de uma língua global é algo já aceito e 

relativamente difundido entre os professores. Contudo, os dados dos três instrumentos 

comprovam que a proposta de ensino de ILI ainda se encontra bastante difusa. De alguma 

maneira, ela é difícil de ser colocada em prática, principalmente porque a expectativa dos 

alunos e dos pais de alunos ainda se sustenta em premissas pedagógicas hoje consideradas 

ultrapassadas, porém não descartadas por completo, como, por exemplo, o uso de modelos 

instrucionais baseados na figura do falante nativo e as referências culturais de países 

hegemônicos. Certamente, tal constatação não quer dizer que os professores de inglês aqui 

observados continuem alheios à diferença entre ensinar uma LE e uma LI no nosso contexto 

de país do ‘círculo em expansão’, muito menos que não enxerguem a posição de importância 

que ocupam no atual cenário. O que os resultados põem à mostra é a questão de que a 

realidade da sala de aula está atrelada a inúmeros fatores e aspectos institucionais tanto 

objetivos quanto subjetivos e que mudanças nesses ambientes, a depender de cada contexto e 

dos interesses dos aprendizes, levam um certo tempo para serem implementadas.  

Sendo assim, ao confrontarmos os pressupostos teóricos, os conceitos, as crenças e 

posturas externados pelo docente com o que acontece (ou deixa de acontecer) na de sala de 

aula, o que se percebe, dentre outras coisas, é uma certa impotência diante dos obstáculos 

apresentados pelos sistemas e pelas ‘culturas’ educacionais e institucionais a que cada um 

deles está submetido. Em outras palavras, o professor que concebe a sala de aula de ILI como 

um espaço democrático de discussão e reflexão sobre tudo o que acontece no mundo, vive o 
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eterno dilema entre tentar colocar em prática peculiaridades que rompem com procedimentos 

tradicionais de ensino de língua ou se curvar diante da resistência de aprendizes, colegas e até 

superiores. Estes, até certo ponto, parecem não estar interessados em temas normalmente 

considerados ‘revolucionários demais’, ‘utópicos’, ‘fantasiosos’. Por isso, ignoram ou optam 

voluntariamente por seguir o discurso histórico que, como ressalta Pennycook (1994), não 

propõe a capacitação do aluno em língua inglesa para falar, ouvir, ler e escrever, produzir o 

contra-discurso, refutar, debater, questionar e desviar-se do “blá, blá, blá vazio da aula 

comunicativa” que, infelizmente, na maioria dos contextos instrucionais mundo afora, ainda 

continua dissociada “da visão de criação e transformação de possibilidades” (PENNYCOOK, 

1994, p.301). Isto é, muitos profissionais de LE ainda optam pela manutenção de um status 

quo ideológico que privilegia políticas de ensino de línguas de países centrais e todo seu 

aparato mercadológico.  

Ainda seguindo a linha de raciocínio de Pennycook, os nossos registros etnográficos 

demonstram claramente que a realidade nem sempre reflete aquilo em que acreditamos e o 

que desejaríamos fazer. Destarte, postulamos que nossos informantes, na sua maioria, estão 

emprestando a esta língua um caráter puramente instrumental (embora também se refute aqui 

a idéia de neutralidade nesta condição), calcando-se em paradigmas pedagógicos que, 

presumidamente, não carregam em si o propósito de gerar no aprendiz grandes expectativas 

de tomada de consciência, desenvolvimento da competência intercultural, de empoderamento 

pessoal e, em última instância, de algum tipo de transformação social.  

Muito pelo contrário, os registros atestam que um grande número de alunos em todos 

os contextos, dos mais favorecidos àqueles formados por aprendizes oriundos das classes 

populares, mal sabem por que estão estudando inglês e que uso darão a esse conhecimento no 

futuro. Desta forma, por verem pouco ou não acharem nenhum sentido em investir tanto 

tempo e dinheiro em cursos de inglês, a tendência mais comum é o desprezo pela disciplina 

ou o abandono no meio do caminho, uma vez que, como atesta Moita Lopes (1996), a maioria 

absoluta dos brasileiros que estuda a língua inglesa jamais terá oportunidades concretas de 

interagir pessoalmente nessa língua, exceto pelas infovias da internet, quando se dispõe do 

acesso. Já para os aprendizes que possuem uma maior clareza sobre o seu processo de 

aprendizagem, os objetivos se voltam basicamente para projetos pessoais que demandam a 

aquisição de um produto consumível, um ‘kit de sobrevivência’, no tempo mais breve 

possível, o que, de alguma sorte, estimula o caráter mercadológico impetrado ao ensino 

inglês, hoje um segmento saturado de ofertas, com cursos variando largamente em preço, 

especificidade e qualidade.    
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Como colocou o professor Werner Heidermann, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, por ocasião do IX Seminário de Lingüística Aplicada e do VI Seminário de 

Tradução, realizado na UFBA, em dezembro de 2006, quem “estuda uma língua estrangeira o 

faz por um determinado motivo e esse motivo não é a transformação social”, ou melhor, 

prossegue o acadêmico, “quem estuda uma língua estrangeira faz isso pensando em si mesmo 

e nas vantagens de saber se comunicar em mais de um idioma” (anotações pessoais, 2006). 

Nessa perspectiva, absolutamente pragmática, minimalista, porém igualmente válida, 

transformação social não aparece como um objetivo a ser alcançado, pelo menos de imediato, 

para uma boa parte do alunado. 

Assim, como parece não haver grande interesse pela língua, muito menos um estímulo 

em se enxergar o acesso ao inglês por um viés político-ideológico, no sentido de mostrar para 

as pessoas que o grande trunfo de se saber uma língua global é a possibilidade de falar de si, 

interagir não apenas com nativos, mas principalmente com o mundo, o cenário ‘real’ com o 

qual o professor de inglês se depara é exatamente o da língua como instrumento ou ferramenta 

aparentemente neutro(a). Nessa visão, a ênfase continua sendo dada ao ensino de estrutura, 

tomando-se como referência uma ‘língua padrão’ supostamente falada nos países 

hegemônicos, mas que, na realidade, não é falada por ninguém, isto é, só existe na prescrição 

das gramáticas e dos dicionários e nas mentes de uma boa parte dos autores de livros didáticos 

internacionais.  

Essa é uma questão muito importante para quem ensina ILI hoje em dia e que força os 

educadores de língua estrangeira em geral a pensar em rever o grau de alcance de seus 

objetivos. Heidermann (2006) complementa seu pensamento, argumentando que o professor 

de línguas deve estar muito mais preocupado com o bem-estar comunicativo de seu aluno que 

com transformação social. O interessante é que, se concebermos o ensino de línguas como 

uma ação política, uma coisa não elimina a outra, apenas demarca o limite da ação 

pedagógica. O professor que cuida do bem-estar do seu aluno, certamente, não concebe o 

ensino de língua por língua. Ao contrário, com objetivos mais específicos e realistas, 

pavimenta o caminho para que seu aprendiz se aproprie do conhecimento e dele faça uso da 

melhor maneira que o convier. Se não para transformação ‘social’, com certeza, para 

transformação ‘pessoal’. Essa é uma postura crítica de ensino de LE e, claro, no caso de inglês 

como LI, as possibilidades de transformação são ainda maiores.              
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5.5.2 O ensino de cultura no contexto de ILI 

Já em relação ao nosso segundo tema, o ensino de cultura no contexto de inglês como 

LI, vimos que, embora os professores tenham demonstrado um certo embasamento teórico e 

emitido diversas opiniões favoráveis ao ensino sistemático de língua e cultura, ou até língua 

como cultura, não nos deixa de chamar a atenção as contradições reveladas a partir da 

triangulação dos instrumentos. Diversos professores, principalmente nas entrevistas, afirmam 

categoricamente que, apesar da importância e da relação íntima com a língua, é muito difícil 

ensinar cultura se, por exemplo, o professor não possui a vivência cultural da língua em países 

nativos ou quando ele/ela não tem a formação específica para tal tarefa. Uma análise mais 

acurada da questão demonstra que se trata de um tema que ainda carece de um melhor 

entendimento por parte dos professores de inglês e de LE em geral. Como um dos informantes 

aponta, “precisamos entender o que chamamos de cultura” e como esse aspecto deve ser 

abordado na sala de aula de ILI, obedecendo-se, logicamente, às possibilidades e restrições 

impostas por cada realidade.   

É interessante também relatar a constatação dos informantes de que muitos alunos, por 

ignorarem a importância e a dinâmica que o elemento cultural assume na sala de aula, estão 

apenas interessados em aprender a língua inglesa (língua aqui vista como ‘estrutura’) por 

razões imediatistas. Isto é, para os nossos professores, os aprendizes regularmente 

matriculados em cursos de inglês assumem que compram um produto empacotado a ser 

‘distribuído’ com rapidez e eficiência, desconsiderando toda a complexidade que o processo, 

por si só, acarreta, incluindo a questão do lugar da cultura.  

Numa análise mais superficial, esse seria um motivo ‘plausível’ para se descartar o 

ensino sistemático de cultura, mesmo sabendo-se que, não importando a abordagem e 

metodologias adotadas, é praticamente impossível separar esses dois elementos. É por essa 

indissolubilidade, portanto, que devemos nos engajar na tarefa de (re)educar nossos 

aprendizes, mostrando-lhes que o elemento cultural atrelado ao aspecto lingüístico, além de 

enriquecer o aprendizado da LE, reforça a idéia de, naturalmente, compreendê-la, não como 

um conjunto rígido de regras, mas como um evento social. Em níveis mais específicos, o 

ensino de cultura nos oferece a oportunidade de analisarmos criticamente as normas culturais 

de países nativos dessa LE e nos garante a possibilidade de melhor entendermos e 

vivenciarmos na prática como se comportam os ‘nossos’ valores culturais diante das relações 

com inúmeras culturas que, no caso do inglês, devido ao seu status de LI, estão cada vez mais 

acessíveis a professores, alunos e ao público em geral.  
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Para isso, sabemos, não é preciso viver, experimentar a cultura in loco. Quando lemos 

(ou trazemos trechos de leituras para a sala de aula) um romance de escritores indianos como 

Arundhati Roy e Salman Rushdie, nigerianos como Chinua Achebe, afegão-americanos como 

Khaled Hosseini, autor de sucessos mundiais recentes como O Caçador de Pipas e A Cidade 

do Sol, turcos como Orhan Pamuk, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2006, dentre 

outros, desfrutamos da oportunidade ímpar de estabelecermos diálogos com culturas muito 

diferentes das nossas e às quais, graças ao inglês (ou às traduções), hoje temos pleno acesso. 

Esses materiais culturais, distribuídos em escala mundial, chegam às nossas mãos 

praticamente em tempo real por intermédio da rede mundial de computadores. 

Além disso, não podemos esquecer da grande quantidade de filmes e documentários 

cada vez mais abundantes no mercado, oriundos de culturas outrora pouco consideradas ou 

simplesmente ignoradas pelos professores como fontes relevantes de materiais culturais 

autênticos a serem usados nas aulas de ILI como a iraniana, polonesa, afegã, indiana, síria, 

tailandesa, árabe, chinesa, palestina, grega, só para citar algumas. Essas incursões por culturas 

internacionais nas aulas de ILI têm mostrado que o acesso a tais materiais contribui 

firmemente para um certo desprendimento do aprendiz brasileiro das culturas hegemônicas de 

língua inglesa, em especial a americana. Esse livre acesso colabora também para que haja 

uma maior aproximação entre culturas outras e se estabeleça um diálogo mais íntimo entre as 

mesmas, promovendo-se, conseqüentemente, um refinamento da sensibilidade intercultural do 

aprendiz no sentido de este buscar compreender o mundo para muito além das tradicionais 

fronteiras que o cercam.     

Seguindo esse raciocínio, embora os professores tenham enfatizado nas suas 

discussões e nós reconheçamos que o fato de ter morado fora é um ‘plus’ importante para se 

ensinar cultura no nosso contexto, não ter vivenciado uma experiência no exterior, por sua 

vez, não nos parece um argumento convincente para se desconsiderar a abordagem 

sistemática do aspecto cultural na sala de aula de inglês como LI ou simplesmente determinar 

a impossibilidade de levar a cabo tal tarefa. É certo que para aquele professor que viveu em 

um país de língua inglesa por algum tempo, teoricamente, a tarefa de apresentar e discutir a 

cultura alvo se apresenta como menos desafiadora. Porém, como já sabemos, ao se 

internacionalizar, o inglês abre um espaço não apenas para se falar de cultura alvo, mas 

principalmente para se estabelecer um diálogo de culturas, com ênfase exatamente na(s) 

cultura(s) nativa(s) do aprendiz, já que, como vimos, um dos objetivos educacionais mais 

importantes de se aprender uma LI é exatamente capacitar o aprendiz para falar de si.    
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Como ficou claro nas respostas do questionário e nas entrevistas, nossos informantes 

não deixaram de reconhecer a importância do papel da cultura no ensino de ILI nem 

tampouco demonstraram resistência em tentar abordar a temática de forma mais explícita e 

mais freqüente. Entretanto, foi na prática de sala de aula que observamos que, nesse aspecto, 

ainda há um longo caminho a ser percorrido, já que muitos dos fatores que contribuem para 

que o ensino e aprendizagem de inglês na nossa realidade se oriente para o ensino de língua 

como estrutura e quando muito para os aspectos da cultura alvo, se mantêm intactos. Por sua 

vez, o ponto de nossa avaliação a ser realçado positivamente é que, pelo menos, presenciamos 

professores de inglês como LI dispostos a re-disctuir e reformular suas práticas de sala de aula 

na tentativa de ensinar um inglês que reflita valores e objetivos cada vez mais locais.      

Sendo assim, em linhas gerais, ao falarmos de cultura e ensino de ILI, o importante 

não é mais discutirmos o caráter essencial que esse elemento possui no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas, muito menos quando dele lançar mão. O desafio para o professor 

contemporâneo de ILI agora é descobrir ‘como’ enxergar cultura como algo intrínseco, 

inerente ao sistema lingüístico que estamos ensinando e dele fazer bom uso o tempo inteiro. 

Além disso, é crucial que o docente analise criticamente o conteúdo cultural do livro didático 

que tende a apresentar esses aspectos como pacotes estanques de informação de almanaque e 

muitas vezes a promover a exaltação e o reforço de valores da(s) cultura(s) alvo. Quem sabe, 

então, ao pensarmos e agirmos sob tal perspectiva, não mais compartilharemos a idéia de que, 

como bem nos lembrou um dos nossos informantes, o dia de falar de cultura na sala de aula de 

inglês é quando estamos na época do Halloween.  

 

5.5.3 A competência intercultural do professor de ILI 

Quanto à competência intercultural que o professor de ILI precisa desenvolver para ser 

capaz de fomentá-la nos seus aprendizes, as respostas do questionário e os depoimentos 

analisados em conjunto mostram que nossos informantes estão conscientes da necessidade de 

se trabalhar sob essa perspectiva, embora vários deles demonstrem uma certa insegurança e 

até um perceptível desconhecimento do que significa exercer sua tarefa de ensinar inglês 

assumindo o papel de professor interculturalista. Não ficou claro, por outro lado, se, diante de 

tantas competências hoje exigidas e a serem desenvolvidas ao longo de toda uma trajetória 

profissional, os nossos professores consideram a competência intercultural uma das mais 

importantes para sua prática docente. Mesmo sabendo que em quase todos os contextos, o 

aluno em geral parece não estar interessado em discutir questões interculturais, nem tampouco 

revela grande motivação para tal tema, o cruzamento das três fontes de coletas de dados nos 
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leva a postular que os nossos informantes ainda apresentam um certo distanciamento da 

compreensão do que seria um professor interculturalmente competente. Porém, continuam 

curiosos sobre como devem atuar no seu dia-a-dia de sala de aula, visando ao emprego de 

metodologias específicas e ao uso de atividades que possam, de alguma forma, promover uma 

pedagogia de ILI interculturalmente sensível que, dentre outras coisas, respeite e privilegie a 

cultura de aprendizado local.    

Ser interculturalmente competente, como vimos no Capítulo 3, é possuir a habilidade 

de interagir de maneira eficiente e adequada em situações interculturais, não importando quais 

e quantas sejam as culturas envolvidas na relação. Podemos analisar a competência 

intercultural no domínio profissional a partir de quatro dimensões: conhecimento, habilidades, 

atitudes e características pessoais (SERCU, 2004). Para o citado autor, das características 

pessoais que melhor conduzem à competência intercultural se destacam empatia, respeito, 

interesse por culturas, flexibilidade, tolerância, mente aberta, iniciativa, sociabilidade e auto-

imagem positiva. Desta forma, do que extraímos no trabalho com os nossos informantes, 

podemos afirmar que a maioria deles apresenta quase todas essas características 

desenvolvidas em maior ou menor grau. E, mesmo constatando que as suas rotinas de sala de 

aula nem sempre proporcionam o ambiente ideal para que a prática docente se movimente da 

familiaridade com a cultura alvo num extremo e possa atingir o outro lado do continuum com 

o desenvolvimento da competência intercultural comunicativa, muitos avanços nesse sentido 

foram percebidos.  

Baseando-se em um modelo concebido por Chen e Starosta (1996) que se propõe a 

avaliar a eficiência do interculturalista, na triangulação dos dados, tentamos também analisar 

os resultados a partir de três componentes principais: (1) o ‘afetivo’, que se refere à 

sensibilidade intercultural do professor, (2) o ‘cognitivo’, que diz respeito à consciência 

intercultural e (3) o ‘comportamental’, que se refere à destreza ou habilidade intercultural do 

profissional ou do indivíduo em contato direta ou indiretamente com outras culturas. 

Logicamente que, devido ao reduzido número de visitas às salas de aula, além da já discutida 

pouca freqüência no trabalho com os aspectos culturais nos contextos investigados, algumas 

limitações se fizeram presentes, em especial quando a ênfase maior era sempre dada ao 

componente lingüístico ou ao conteúdo quase intocável do livro didático.   

É indiscutível que, em termos de conhecimento cultural, esse é um grupo privilegiado, 

independente ou não de contatos mais diretos com culturas estrangeiras e vivência(s) em 

países de língua inglesa. São professores muito bem informados, atualizados e que, 

predominantemente, possuem um excelente conhecimento de mundo. Tal condição, sem 
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dúvida, proporciona ao aprendiz grande tranqüilidade no momento de exposição e discussão 

de aspectos culturais na sala de aula, criando-se um ambiente propício para que se estabeleça 

o diálogo intercultural e se fale mais de cultura e com mais freqüência nas aulas de LE.    

Iniciando nossa análise pelo ‘componente afetivo’, mesmo diante da opinião pessoal 

de cada professor, das restrições impostas por cada contexto, pelos objetivos e interesses 

institucionais e de cada grupo de aprendizes, podemos observar que a sensibilidade 

intercultural da maioria de nossos informantes se encontra em níveis bastante desenvolvidos. 

Nesse pormenor, as respostas ao questionário, as colocações espontâneas durante as 

entrevistas e as observações de sala de aula se caracterizaram por posturas e atitudes sóbrias, 

sustentadas em uma prática que prima pela tolerância, empatia e pelo respeito às culturas em 

geral, inclusive a nativa. Adicionam-se às primeiras tomadas de consciência, análise crítica 

dos aspectos culturais, tomadas de decisão informadas, não endeusamento ou 

engrandecimento das culturas de língua inglesa nem tampouco a sua demonização via 

comentários e comportamentos xenofóbicos, depreciativos ou preconceituosos. Os exemplos 

abaixo, alguns dos quais mencionados em outras partes do trabalho, ilustram tal postura:     
(1a) Observação de aula:  
Aula 2, Inglês Instrumental, 14  de setembro de 2007, Universidade Pública (P3): 
P diz que, por um ano, teve uma experiência maravilhosa na Índia, que lá nem todo 
mundo fala inglês e que os alunos precisam entender que o inglês não é a língua 
apenas dos Estados Unidos e Inglaterra. P diz que esses países são importantes, 
porém há muitos outros como no Caribe, na África e em outras regiões.   
 
(1b) Questionário: 
Tento não propor uma visão de oposição de culturas e sim de entendimento de 
singularidades. Em se tratando de cultura americana, por exemplo, percebo que 
trabalho de maneira a ressaltar a identificação das influências em nossa cultura e 
suas implicações. Trabalho nesse sentido, pois as influências da cultura norte-
americana são visivelmente mais perceptíveis no Brasil que as da cultura indiana, 
por exemplo. (P3) 
   
(1c) Questionário:  
A cultura de um povo é expressa na sua língua, no seu modo de se colocar perante o 
mundo. Como poderia ensinar inglês sem falar disso e através disso? (P10)  
 
(1d) Entrevista:  
Eu sempre quis que meus alunos se apaixonassem por essa língua e fizessem coisas 
interessantes com ela como, por exemplo, conhecer outras culturas. (P13) 

 
(2a) Observação de aula:  
Aula 1, Língua Inglesa, 6a B, 20 de novembro de 2006, EF Público (P14): 
P coloca um CD de música baiana, um ritmo bem africano, com tambores, como 
pano de fundo, e circula pela sala com um lápis colorido, tirando dúvidas, fazendo 
comentários, observando o trabalho de desenho dos auto-retratos que pediu que os 
AA fizessem. P diz que os trabalhos precisam ficar lindos para que eles possam 
competir na exposição da semana da beleza negra. Os AA se concentram à sua 
maneira. P diz que está gostando dos resultados e continua incentivando os AA.  
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(2b) Questionário: 
Tento sempre trazer discussões pertinentes para dentro da sala de aula, buscando 
desenvolver um olhar crítico e, ao mesmo tempo, um olhar observador, respeitador e 
igualitário. (P4)  
 
(2c) Questionário:  
Não se pode aprender uma nova cultura sem conhecer a sua própria, sem deixar de 
ressaltar nossos defeitos e qualidades. (P12)  
 
(2d) Entrevista:  
Conhecer outras culturas nos torna mais tolerantes. É importante entender que não 
podemos demonizar uma ou outra cultura, mas ver o que cada uma tem de diferente. 
(P4) 

 
A sensibilidade intercultural acurada dos nossos professores-informantes, guardadas as 

restrições contextuais, pôde ser observada também na abordagem de materiais instrucionais, 

em especial daqueles oriundos dos livros didáticos de língua inglesa concebidos para o uso 

internacional. Embora os registros etnográficos mostrem que esses materiais ainda exercem 

grande poder e influência sobre a prática do professor, foi possível observar tanto nas 

respostas e discussões quanto nas visitas às salas de aula, posturas e tomadas de decisão sob a 

perspectiva do componente afetivo. Vejamos alguns exemplos:    
(3a) Observação de aula:  
Aula 1, Inglês 1A, 01 de setembro de 2006, Curso de Extensão (P8): 
P trabalha com o livro. P diz que Sandra e Kazoo, duas personagens do livro, estão 
conversando. Sandra é americana e Kazoo é japonês. P coloca o CD com o diálogo 
entre os dois. O enfoque é na fórmula ‘Where are you from?’ P passa o diálogo mais 
uma vez. P pede que os AA repitam a fórmula. P agora pede que dois deles 
assumam os lugares de Sandra e Kazoo. Dois AA se voluntariam. Uma A pergunta, 
‘Where are you from, Sandra?’ A aluna responde: ‘I’m from México’. ‘Sandra’ 
agora pergunta, ‘Where are you from Kazoo?’ A segunda A responde: ‘I’m from 
Brazil, Salvador’. Todos os AA riem. P vê que a A não segue a fórmula e a 
congratula por ter dado a informação real e ter sido ela mesma.      
 
(3b) Questionário:  
O material didático não faz alusão a aspectos de outras culturas; há uma 
supervalorização do inglês americano, além de uma imitação dos valores americanos 
(modismos). (P2) 
 
(3c) Questionário:  
Quando penso em levar ‘cultura’ para a sala de aula, não penso apenas em pontuar 
crenças e costumes, mas abrir discussões que nos levem ao entendimento e, por fim, 
a uma maior tolerância com o ‘novo’. (P4)  
 
(3d) Entrevista: 
É preciso desartificializar a sala de aula. O que o inglês internacional não tem é a 
rigidez de pronúncia, de vocabulário, aquela rigidez que a gente sempre vê nos 
livros didáticos. (P5)  

 

Nessa discussão, é importante ressaltar que, como lembra Sercu (2004), ao propormos 

a avaliação da dimensão afetiva da competência intercultural de um indivíduo não 

precisamos, necessariamente, almejar algum tipo de prescrição de traços de personalidade e 
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atitudes que ele deve possuir para ser considerado interculturalmente competente. Na 

realidade, como é inerente à educação como um todo, o que se busca com esse exercício é a 

possibilidade de se fomentar tanto em professores como em aprendizes o desenvolvimento 

dessa competência, considerando as características próprias de cada pessoa, suas crenças e 

seus valores, almejando a construção de uma auto-imagem positiva e o despertar do interesse 

por outras culturas.        

Quanto ao componente cognitivo, sabemos que o interculturalista eficiente, nesse 

pormenor, é possuidor de uma (auto)consciência cultural que serve ao propósito de contribuir 

para a redução das ambigüidades e incertezas inerentes a toda interação intercultural. Aqui 

emergem as estratégias usadas para se discutir e resolver os problemas e desafios que 

normalmente surgem no contato e confronto de culturas e para explicar como somos capazes 

de desenvolver uma melhor compreensão e uma maior abertura em relação ao Outro. São 

essas estratégias que nos capacitam (professores e aprendizes) a descobrirmos, dentro de uma 

perspectiva positiva, semelhanças e diferenças entre nossa(s) cultura(s) e a(s) cultura(s) do 

Outro, levando, dentre outras coisas, ao desenvolvimento da tolerância e de atitudes positivas 

em relação a outros povos e, conseqüentemente, nos afastando da visão monocultural 

equivocada do mundo em que vivemos.   

Em relação aos nossos professores informantes, ainda que sujeitos às limitações 

contextuais e ao número restrito de aulas observadas, podemos enxergar o componente 

cognitivo a partir de diversas assertivas no questionário e nas entrevistas e, de alguma 

maneira, vislumbrar nos registros de sala de aula, certas situações e atividades específicas em 

que tal dimensão, inconscientemente ou não, foi exercitada. Dos registros etnográficos, 

selecionamos os excertos abaixo:    
(4a) Observação de aula: 
Aula 1, 6a

P mostra uma gravura de um homem fazendo tarefas domésticas. Começa uma 
discussão sobre papéis masculinos e femininos. Os AA comparam valores culturais 
dentro da cultura brasileira em relação ao tema. As mulheres defendem as mulheres 
e os homens argumentam contra. P diz que papéis masculinos e femininos numa 

A, 06  de novembro de 2006, Ensino Fundamental da Rede Pública 
(P9): 
P desenha no quadro uma tela de computador e simula um diálogo virtual. O P diz 
que ele será um estrangeiro virtual e uma A será o amigo do outro lado da linha. P 
começa escrevendo várias informações pessoais como: ‘Hello, my name is...; I’m 
from...; I live in...’. P pede que essa A e depois os outros AA façam perguntas. Os 
AA, então, seguem perguntando em inglês: ‘What’s your name?; Where are you 
from? What’s your e-mail?’, etc. P diz que seu nome é Toshio, que é do Japão e que 
seu esporte favorito é beisebol. P pergunta aos AA se eles acham estranho um 
japonês falar inglês e gostar de beisebol. Os AA não entendem o sentido da pergunta 
e dizem que beisebol é um jogo americano.  
  
(4b) Observação de aula: 
Aula 1, Língua Inglesa II, 09 de novembro de 2007, Universidade Privada (P10): 
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determinada sociedade é uma questão cultural importante e pede então que eles 
tentem investigar o tema em outras sociedades sem indicar quais.   
 
(4c) Observação de aula: 
Aula 1, Inglês Avançado, 26 de agosto de 2006, Curso Livre (P4): 
P diz que vai trabalhar a atividade do ‘concorda’ ou ‘discorda’. P explica que ele vai 
trazer alguns tópicos sensíveis e polêmicos e ao fazer cada afirmativa ele pede que 
os AA que ‘concordam’ se dirijam à sua direita e os que ‘discordam’, à sua 
esquerda. P diz, “Eu acho que o problema da pobreza no Brasil, em parte é culpa 
nossa”. Os AA se movimentam de acordo com a opinião pessoal de cada um. P pede 
que eles discutam porque concordam ou discordam. P dá um tempo e depois lança 
outra afirmativa: “Como acontece em vários países, nós não deveríamos ser 
obrigados a votar”. Os AA se movimentam e discutem. P pede que um A faça uma 
afirmativa. Um A diz, “Dar esmola na rua não é a solução para o nosso problema 
social”. Os AA discutem. Uma A diz que se criou uma indústria da esmola no 
Brasil. Uma outra A fala de trabalho voluntário, algo comum em alguns países e que 
no Brasil ainda se faz muito pouco. A aluna diz que o marido dela é médico e 
durante um dia na semana ele atende a pacientes carentes de graça. Outros tópicos e 
outros problemas são discutidos e os AA colocam a opinião deles, dizem que nem 
sempre as soluções adotadas são as mais corretas.  

 
Já nas respostas do questionário e nas entrevistas, de maneira igualmente subliminar, 

os professores se posicionam quanto à questão do encontro de culturas na prática de ILI, 

quanto aos ganhos que podem advir dessa abordagem na sala de aula e, finalmente, de que 

estratégias eles lançam mão para, quando possível, promover o desenvolvimento da 

competência intercultural de seus aprendizes. Embora algumas das respostas selecionadas a 

seguir aparentem ser bastante amplas e genéricas, inferimos que, no seu bojo, há traços 

inerentes à dimensão cognitiva, demonstrando, assim, que vários dos nossos informantes, 

talvez sem saber, estão em pleno exercício de sua competência intercultural:  
(4d) Questionário: 
[Abordar] cultura é essencial, já que o inglês é a grande língua de comunicação no 
mundo. Mas a associação com a cultura norte-americana é muito forte, criando 
muitas vezes rejeição ao estudo da língua. (P5)  
 
(4e) Questionário: 
Procuro oferecer instrumentos para que o aluno possa seguir adiante a partir de 
princípios e da bagagem cultural que eles trazem. (P6)  
 
(4f) Questionário: 
Abordo as questões interculturais à medida que elas vão surgindo; às vezes em 
função dos materiais didáticos... quando possuem alguma verossimilhança com a 
realidade do aluno. (P9)  
 
(4g) Questionário: 
Trazer informações sobre a cultura estrangeira, não deixando, porém, de abordar 
questões culturais brasileiras e a necessidade de se respeitar as individualidades. 
(P11) 
 
(4h) Entrevista:  
Como professor de inglês, eu tento fazer um trabalho diferenciado na escola, 
tentando derrubar vários mitos. (P9) 
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(4i) Entrevista:  
Eu tentava fazer tudo nos Estados Unidos para quando eu chegasse aqui na minha 
sala, eu já saber tudo e ser uma novidade... eu já sabia todos os filmes que iam 
passar em Salvador e já sabia toda a moda, tudo o que viria depois. Aí eu me sentia 
muito privilegiada nessa questão. (P13) 
 
(4j) Entrevista:  
É importante conhecer culturas, pois isso nos torna mais tolerantes. É preciso 
entender que não podemos supervalorizar uma ou outra cultura, mas ver cada uma 
como diferente. (P4) 

 
Quanto à dimensão comportamental, procuramos identificar situações que 

demonstrassem, por exemplo, destreza do professor em lidar com diferentes mensagens 

interculturais, gerenciamento de interações, flexibilidade de comportamento diante da cultura 

do Outro, além de habilidades sociais em ambos os domínios verbal e não-verbal. Embora a 

realidade analisada tenha oferecido chances mínimas de contato intercultural como, por 

exemplo, contar com a presença de algum estrangeiro na sala de aula ou atividades que 

privilegiassem algum tipo de interação intercultural (projetos de bate-papo online com 

estudantes de inglês de outros estados e outros países, entrevistas com estrangeiros que 

moram na Bahia ou projetos de key pal com estrangeiros nativos de inglês ou não são algumas 

idéias), os dados das três fontes revelaram alguns traços dessas habilidades no que tange ao 

elemento comportamental. Vejamos alguns exemplos:       
(5a) Entrevista:  
Como eu tive o privilégio de viajar muito, não só pros Estados Unidos, mas também 
para países de outras culturas, eu vi coisas impressionantes a nível cultural, pessoas 
que tinham uma maneira de fazer coisas diferentes de mim... então, eu me sentia 
mais brasileira, mais patriota, e fui agregando esse conhecimento todo... de fora de 
Salvador, fora do Brasil ao meu trabalho em sala de aula. (P13) 
 
(5b) Entrevista:  
Minhas viagens me ajudaram muito a desmistificar muitas coisas, tanto em relação a 
outras culturas quanto em relação à cultura brasileira. [...] Eu mudei. (P13) 
 
(5c) Entrevista: 
A minha experiência nos Estados Unidos me mostrou que o que menos tem lá é 
americano. Percebi que aquele país é mais que isso, é um ‘melting pot’, com muitas 
culturas co-existindo ao mesmo tempo. E eu aprendi a lidar com isso. (P4) 
 
(5d) Questionário: 
O conhecimento da língua somente não favorece o sucesso de comunicação e da 
dinâmica social. (P1) 
 
(5e) Questionário: 
A percepção da diversidade cultural que há no mundo é muito importante. Isso dá 
margem ao desenvolvimento de alunos e professores como pessoas e não somente 
como falantes de uma determinada língua. (P3)  
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(5f) Observação de aula: 
Aula 1, 1o Ano do Ensino Médio, 21 de setembro de 2006, EM Público (P11): 
P fala da importância da internet, mas também chama a atenção para os perigos que 
ela oferece como pedofilia, riscos de entrar em chats e dialogar com marginais de 
vários lugares, etc. Os AA concordam com o P que, então, pergunta qual a língua 
predominante na internet e que a maioria dos jovens de todo o mundo usam. O P 
complementa e diz que, fora o ‘internetês’ dos MSN’s e das salas de bate-papo, qual 
é a língua que predomina na internet. Os AA respondem que é o inglês.  
 
(5g) Observação de aula: 
Aula 1, Língua Inglesa, 6a

Sendo assim, como tentamos ilustrar a partir da triangulação dos dados, uma boa parte 

dos nossos informantes reconhece a importância da noção de interculturalidade para o ensino 

de ILI e sabe que desenvolver a competência intercultural do aprendiz vai muito além de 

prover conhecimento cultural estático. Embora não testem nem falem abertamente de 

 B, 20 de novembro de 2006, EF Público (P14): 
Sempre fazendo uma associação com o quadro do herói negro Zumbi, P segue 
elicitando palavras que os alunos atribuem ao mesmo. P chama a atenção para a 
palavra ‘beautiful’ (bonito) e pergunta, “Is black beautiful?” (O negro é bonito?). Os 
AA dizem que ‘sim’. P pergunta em L1, “Os negros dessa sala se acham lindos e 
lindas?” Uma A diz que ‘sim’. P pede que eles reflitam. P encerra a atividade.  
 

Em suma, não mais se discute que o aprendiz competente de uma língua internacional 

precisa se tornar um falante intercultural, já que, caso tenha a oportunidade de usar a língua, 

os encontros que este venha a experimentar não mais se restringem a contatos com falantes 

nativos de inglês nem, necessariamente, ocorrem apenas viajando-se para fora do país. Na 

realidade, com o avanço das comunicações, dos negócios globais e das viagens internacionais, 

as oportunidades de contato com pessoas de outros lugares estão se tornando corriqueiras. 

Como mostram os instrumentos de coleta de dados, nossos professores de inglês 

reconhecem a importância de estarem atentos à questão do desenvolvimento da competência 

intercultural, mas não deixam de apontar que essa ainda é uma tarefa de difícil concretização 

no nosso contexto: 
Tenho consciência de que é necessário ter essa postura, a de promover a 
interculturalidade, mas algumas vezes limito a minha prática a objetivos 
pedagógicos; 
 
Ainda faço isso de forma restrita, me limitando a tratar aspectos como hábitos e 
costumes; 
 
Questões culturais também levam o aluno a compreender questões lingüísticas, mas 
nem sempre coloco esta preocupação em prática.  
 

Além disso, vários professores ainda relacionam o conceito à aquisição de 

conhecimento sobre fatos e informações culturais, principalmente da(s) cultura(s) alvo: 
É necessário que os alunos tenham informações sobre a cultura alvo.  
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interculturalidade na prática de sala de aula e promovam a competência intercultural apenas 

de forma indireta ou incidental, fato comprovado pelo baixo número de oportunidades 

registradas nas observações, o estudo indica que esses professores não ignoram o papel de 

interculturalistas que lhes é demandado dentro do cenário contemporâneo de ensino e 

aprendizagem de ILI. Pelo contrário, muitos deles se ressentem de não poderem assumi-lo na 

sua totalidade, com maior freqüência e de maneira mais sistemática. 

 

5.5.4 O professor de ILI e a pedagogia crítica 

Já no que diz respeito ao quarto e último tema guarda-chuva do nosso estudo, a 

pedagogia crítica de ILI e o papel do professor, a triangulação de dados sinaliza que nossos 

informantes, aparentemente, são mais críticos na teoria que na prática. Suas concepções e 

crenças a respeito do assunto se revelam com maior ênfase no discurso, no momento das 

discussões abertas, durante as oportunidades em que eles deixam fluir opiniões consistentes e 

coerentes acerca da necessidade de o professor de inglês contemporâneo, nativo ou não, 

incorporar na sua prática diária princípios e expectativas de um aprendizado transformador, 

preocupado com o ser humano e com o ambiente em que ele atua. Isto é, um aprendizado que 

se distancie o máximo possível da concepção de ‘educação bancária’ de ensino de LE, tão 

criticada por Freire na educação em geral e que, infelizmente, ainda predomina nas aulas de 

inglês como língua estrangeira.  

Tanto nas respostas mais abertas do questionário quanto nos depoimentos mais 

subjetivos das entrevistas do tipo livre-narrativa, os professores explicitam como uma crença 

quase unânime a importância de “ajudar os nossos alunos a terem uma visão crítica sobre 

tudo” (P15) ou de “ajudá-los a deixarem de ser uns alienadinhos” (P2). Isso é igualmente 

verdade até quando falam de si, numa espécie de auto-crítica, ao reconhecerem que, “como 

professores de inglês, já foram alienados, mas não como pessoas” (P5), ou quando 

demonstram alguma resistência a certos cânones da educação lingüística, ao colocarem que, 

mesmo sendo professores não-nativos, “são tão bons quantos os nativos, tendo ou não morado 

nos Estados Unidos” (P6). Por qualquer prisma que analisemos essas falas, sem sombra de 

dúvida, nos encontraremos diante de posturas críticas, vindas de profissionais diferenciados, 

genuinamente preocupados com a qualidade e a influência do seu trabalho, atentos às 

necessidades mais imediatas de seus alunos e, certamente, cientes do que, hoje em dia, 

significa ensinar e aprender uma língua com o status e o poder do inglês.   

Entretanto, ao nos debruçarmos nos dados etnográficos, constatamos poucas e 

limitadas oportunidades em que o nosso professor de inglês se comporta como um agente 
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político, engajado num projeto de pedagogia crítica aplicada ao ensino de ILI, que ajude o seu 

aluno a articular nessa língua hoje sem pátria, contra-discursos aos discursos dominantes em 

qualquer parte do planeta, nos moldes defendidos por nós nesse trabalho e por autores como 

Pennycook, (1990, 1994, 1995, etc.), Cox e Assis-Peterson (1999, 2001, 2006), Rajagopalan 

(2001, 2004, 2006, etc.), Guilherme (2002, 2007), para citar alguns. Em outras palavras, na 

prática, o reflexo das opiniões em prol do engajamento do professor de inglês em um projeto 

de ensino de ILI visando, dentre outras coisas, à transformação social e ao empoderamento do 

aprendiz, nos pareceu ainda tímido, mas não totalmente ausente ou impossível de ser adotado.  

Isso pode se tornar uma realidade, à medida que as condições permitam e que ao professor 

seja dada a autonomia necessária para poder avaliar e rever práticas, abordagens e modelos de 

ensino e aprendizagem de LE que, historicamente, têm exercido uma influência quase 

hegemônica no tocante ao ‘que’ e ‘como ensinar’ e que materiais são os ideais para tal 

propósito.       

Para sermos mais específicos, decidimos apresentar um breve balanço da participação 

de nossos informantes no estudo, sintetizando o pensamento de cada um em relação ao seu 

papel frente a uma pedagogia crítica de ILI, externado nos dois primeiros instrumentos de 

coleta de dados e delineando o cenário que as observações de aulas registraram:    
 
(P1)  
Respondeu ao questionário, não participou dos encontros, duas aulas visitadas.  
Síntese das opiniões sobre o tema: Acho importante ensinar o aluno a analisar 
criticamente a sua própria cultura e a do outro.  
Balanço das aulas: Basicamente, trabalho a partir do conteúdo do livro didático; 
pouco aproveitamento dos momentos propícios a introduzir elementos relacionados 
a uma pedagogia crítico-reflexiva.  
 
(P2) 
Respondeu ao questionário, participou dos encontros, duas aulas visitadas.  
Síntese das opiniões sobre o tema: Acho muito difícil encampar uma pedagogia 
intercultural crítica, pois a maioria dos alunos está focada no vestibular; não há 
interesse em fazê-los pensar em questões político-filosóficas.  
Balanço das aulas: Caráter pragmático predominante, aulas quase perfeitas 
tecnicamente, bem planejadas, temas limitados ao conteúdo do livro, nenhuma 
oportunidade de discussão crítico-reflexiva.  
 
(P3) 
Respondeu ao questionário, não participou dos encontros, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Proporcionar aos alunos, a partir de fatores 
exteriores, o desenvolvimento pessoal e, possivelmente, a ação modificadora do 
meio no qual estão inseridos. 
Balanço das aulas: Aulas de inglês instrumental produtivas, conduzidas na L1, 
grupo heterogêneo, trabalho com estratégias de leitura, tratou-se da importância de 
se compreender inglês nos dias de hoje, o seu poder como LI, discussão de temas 
como culturas outras de língua inglesa, uso de textos que, mesmo superficialmente, 
tratavam de encontros interculturais.   
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(P4) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Alimentar as mentes dos aprendizes com 
questionamentos para que eles possam estar sempre construindo, reconstruindo e 
desconstruindo suas realidades.  
Balanço das aulas: Aulas dinâmicas de conversação avançada, discussões 
produtivas, conteúdo aberto, flexível, criadas várias oportunidades para que alunos 
opinassem sobre temas polêmicos como pobreza e corrupção, incentivo a uma 
tomada de consciência crítica, entre outros.  
 
(P5) 
Respondeu ao questionário, participou dos encontros, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Fazer com que meus alunos não comprem 
idéias prontas, que saibam entender as diferenças para aceitá-las e não considerar 
nada 100% bom ou ruim, certo ou errado.   
Balanço das aulas: Aulas de caráter instrumental, conduzidas na L1, conteúdo 
aberto e mais flexível, temas interessantes, poucas oportunidades de um trabalho 
mais crítico.   
 
(P6) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Permitir que o aluno faça parte da aula com seu 
background, sua bagagem cultural.  
Balanço das aulas: Aulas no ensino EM conduzidas totalmente na L2, dinâmicas, 
criativas, tecnicamente bem preparadas, conteúdo orientado pelo livro didático, 
atividades variadas, nenhum exemplo de um trabalho mais crítico.  
 
(P7) 
Respondeu ao questionário, não participou dos encontros, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Implementar materiais didáticos que levem em 
consideração as questões interculturais, estimular a compreensão que cultura 
dominante não tem relação direta com valor, não perceber o aluno como uma tabula 
rasa. 
Balanço das aulas: Aulas organizadas, conduzidas majoritariamente na L2, grupo 
iniciante, heterogêneo, temas e discussões orientadas pelo conteúdo do livro, poucas 
oportunidades de um trabalho mais crítico-refexivo.   
 
(P8) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: A partir do viés crítico, os alunos terão a 
oportunidade de se desenvolverem como sujeitos e não objetos nesse processo; 
sujeitos capazes de transformar a realidade.  
Balanço das aulas: Alunos iniciantes, aulas dinâmicas, conduzidas em boa parte na 
L2, orientadas pelo conteúdo do livro, desdobramentos motivados pelo professor 
que geraram algumas oportunidades de um trabalho mais voltado para a realidade 
local do aluno e de alguma reflexão.  
 
(P9) 
Respondeu ao questionário, participou dos encontros, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Proporcionar aos alunos, a partir de fatores 
exteriores, o desenvolvimento pessoal e, possivelmente, a ação modificadora do 
meio no qual estão inseridos. 
Balanço das aulas: Aulas de inglês no EF público, pouco produtivas, conduzidas na 
L1, grupo heterogêneo, trabalho prejudicado por condições estruturais, alunos 
dispersos, material compilado pelo professor, visível esforço de trabalhar um 
mínimo de conteúdo, nenhuma oportunidade de algum tipo de discussão.  
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(P10) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Democratização do conhecimento, prática 
pedagógica reflexiva, aplicação de atividades que enfoquem a consciência crítica do 
aluno,  questionando-se diferentes práticas culturais.   
Balanço das aulas: Aulas de inglês intermediário, conduzidas parcialmente na L2, 
grupo adulto heterogêneo, trabalho com estratégias de leitura, discussão de temas 
relacionados à cultura local, algumas oportunidades para um trabalho mais crítico-
reflexivo.  
 
(P11) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Compreender os fenômenos sociais, analisar de 
forma imparcial cada aspecto cultural, aprofundar o conhecimento cultural para 
então fazer comparações. 
Balanço das aulas: Aulas de inglês no EM público, conduzidas integralmente na 
L1, conteúdo mesclado entre livro e material extra escolhido pelo professor, 
estratégias de leitura, discussão de temas atuais ligados a tecnologia, internet, 
hábitos do jovem frente ao computador, nenhuma intervenção que resultasse em um 
trabalho mais crítico-reflexivo. 
 
(P12) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Instigar os alunos a querer mais que o simples 
livro ou uma simples aula; com conhecimento, cultura e interesse é possível mudar 
destinos e mentes. 
Balanço das aulas: Aulas de inglês intermediário, conduzidas prioritariamente na 
L1, tecnicamente bem planejadas, diversificadas, limitadas ao conteúdo do livro e, 
basicamente, à introdução de pontos gramaticais. 
 
(P13) 
Respondeu ao questionário, participou dos encontros, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Tudo muito novo, tenho consciência da 
importância da promoção da interculturalidade e da adoção de uma postura crítica, 
ainda estou incorporando esses conceitos de forma mais clara, estou mudando nesse 
sentido, minhas aulas têm tomado esse rumo. 
Balanço das aulas: Aulas conduzidas na L2, bem estruturadas, inclusão de material 
extra, uso variado de recursos como áudio e vídeo, raras oportunidades para uma 
discussão de aspectos culturais e para um trabalho crítico-reflexivo.  
 
(P14) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Ainda entendo tudo de forma limitada, 
intuitiva, sem princípios pré-determinados, em um nível de consciência bastante 
inicial, mas do ponto de vista didático, já observo uma postura mais reflexiva.  
Balanço das aulas: Aulas no EF municipal, conduzidas na L1, grupo irrequieto, 
estrutura razoável, conteúdo e material didático compilados por professora, diversas 
oportunidades foram criadas com o intuito de suscitar uma discussão reflexiva, 
produzindo um efeito muito interessante nos alunos que puderam, não apenas 
aprender novas palavras, mas, principalmente, falar de si, da questão étnica, da 
condição social do negro na Bahia e no Brasil. 
 
(P15) 
Respondeu ao questionário, participou de um encontro, duas aulas visitadas.   
Síntese das opiniões sobre o tema: Fomentar no aluno uma postura crítica, 
desenvolver uma consciência crítica, capacitando-o a fazer reflexões e tornar-se um 
sujeito atuante no mundo.  
Balanço das aulas: Aulas de inglês intermediário, conduzidas na L2, tecnicamente 
bem estruturadas, conteúdo do livro texto (áudio e vídeo), material complementar 
preparado pelo professor, raras oportunidades de um trabalho crítico-reflexivo.  



 306 

Como podemos constatar através desse resumo e do estudo como um todo, é possível 

afirmar que os nossos 15 (quinze) professores de inglês, independente do segmento em que 

atuam e dos objetivos específicos dos aprendizes, no âmbito de suas acepções, crenças e 

referências teóricas, estão, paulatinamente, se dando conta da posição central que ocupam no 

ensino de inglês como LI e das prementes revisões e mudanças de postura que esse processo, 

indiscutivelmente, vem lhes impondo. Embora já tenham incorporado ao seu perfil 

profissional algumas particularidades que os diferenciam positiva e competitivamente de 

outros professores de LE, como, por exemplo, a relativa compreensão das implicações de se 

ensinar uma língua de alcance global e a sua condição de ‘corretores (inter)(trans)cultural’, 

nos termos de Lima e Roepcke (2004), a prática do docente de inglês como LI no nosso 

contexto pouco reflete muitas dessas percepções e concepções, em especial aquelas que 

possam contribuir para a adoção de uma pedagogia intercultural crítica de ILI.  

Na realidade, constata-se aqui que as nossas salas de aula, mesmo aquelas contando 

com professores bem intencionados e conscientes da empreitada eminentemente política que 

deve ser o ensino de ILI nos moldes atuais, ainda reproduzem o tradicional cenário de caráter 

global há muitas décadas desenhado e confeccionado para o aporte e desenvolvimento da 

Abordagem Comunicativa, difundida mundo afora pelos países centrais sem a devida atenção 

às necessidades e à(s) cultura(s) de aprendizagem locais. Mesmo diante de muitos exemplos 

de resistência à sacralização metodológica, principalmente por parte de alguns países 

orientais, a condição hegemônica alcançada por métodos e abordagens como o Método 

Áudio-lingual, a Abordagem Comunicativa ou a Abordagem por Tarefas, entre outros, se dá 

em boa parte por conta da deficiência de países como o Brasil em investirem nas suas 

pesquisas de aquisição de LE e se articularem para produzirem seus próprios métodos de 

ensino de LE. Caso se estimulasse a pesquisa de métodos que atentassem para salas de aula 

monolíngües como as nossas, poderíamos dispor de educadores cada vez mais conscientes das 

complexidades do ensino de ILI em contextos locais. Diante de um cenário mais condizente 

com as necessidades locais, os nossos professores de inglês, certamente, se imbuiriam do 

direito e da responsabilidade de empregar métodos que fossem ao mesmo tempo sensíveis 

culturalmente e mais eficientes para o processo de aprendizagem de seus alunos (MCKAY, 

2003).  

Como pesquisadores, além do compromisso com a verdade científica e da motivação 

para, de alguma forma, contribuir para a transformação da sociedade através das nossas 

incursões acadêmicas (ver Capítulo 2), nos parece que, diante das descobertas aqui 

demonstradas, o momento é mais de reflexão de que de empenho pela busca de ‘culpados’ por 
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algo aparentemente simples que ainda não foi incorporado à prática pedagógica de milhões de 

professores de inglês mundo afora. Simples? Claro que não. Tudo que diz respeito à língua, 

em especial o inglês como LI, sem sombra de dúvida, envolve poder, política, ideologia, 

discurso e contra-discurso, diferentes tipos de hegemonia, tradição, imperialismo 

profissional34

Assim, inspirando-se nas sábias palavras do professor Jean-Paul Bronckart, da 

Universidade de Genebra, proferidas durante um mini-curso no INPLA (Intercâmbio de 

Pesquisas em Lingüística Aplicada) ocorrido em São Paulo, em maio de 2007, cremos que se 

com um trabalho de pesquisa não pudermos constatar muitas novidades ou se, de alguma 

maneira, não for possível produzirmos um saber que possa servir de catalisador para grandes 

, disputas e interesses cada vez mais acirrados, nas mais variadas instâncias e 

nos mais diversificados domínios.  

Em suma, se nessa nossa ‘aventura’ de fotografarmos e expormos realidades distintas 

de ensino e aprendizagem de inglês como LI na cidade do Salvador, correndo o risco de 

sequer verificar qualquer uma das nossas hipóteses, ou talvez de não encontrar ressonância 

para as nossas propostas, o exercício investigatório, certamente, por si só e pelo que 

representa, terá sido válido. Isto é, apesar de termos identificado uma importante disparidade 

entre o discurso e a prática do professor de inglês que atua em diferentes realidades 

educacionais de Salvador, as análises dos dados e os resultados produzidos por nossos 

instrumentos de pesquisa não nos desencorajam a continuar defendendo e promovendo os 

pressupostos de uma pedagogia intercultural crítica aplicada ao ensino de inglês como LI. Em 

todos os contextos estudados a consideramos como a pedagogia mais adequada e mais 

promissora para que, com eficiência e sensibilidade, sejamos capazes de ensinar e levar o 

nosso aprendiz a se apropriar verdadeiramente de um poderoso sistema lingüístico que hoje 

pertence àqueles que o dominam e dele fazem uso constante.  

Na realidade, nunca deixou de passar pela nossa mente que, com esse estudo, 

poderíamos estar imbuídos de objetivos muito audaciosos para um trabalho acadêmico de 

conclusão de curso, embora seja isso mesmo o que nos propomos a realizar: algum tipo de 

transformação profissional e, conseqüentemente, social, por menor que seja. O que 

verdadeiramente não desejamos é produzir um trabalho que, mesmo adquirindo alguma 

relevância no meio acadêmico, seja destinado a mofar nas prateleiras empoeiradas das nossas 

bibliotecas. 

                                                           
34Termo usado por Illich (1973) para ilustrar a dependência das nações sub-desenvolvidas e em desenvolvimento em relação 
ao monopólio de mão-de-obra profissional imposto pelos países do chamado Primeiro Mundo. Para o autor, o conhecimento 
capitalista que está por trás do imperialismo profissional subjuga os povos de maneira mais imperceptível e mais eficiente 
que o mercado financeiro ou o comércio internacional de armas.   
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mudanças de posturas e/ou para a adoção das idéias em que acreditamos, ‘mostrar’ a realidade 

com o máximo de fidelidade, já terá sido uma valorosa empreitada transformadora. Nossa 

expectativa tenta, possivelmente, alcançar ambos os pólos.  

Nas nossas CONSIDERAÇÕES FINAIS a seguir, responderemos às perguntas de 

pesquisa, sintetizaremos todos os temas, as discussões e os pressupostos abordados ao longo 

do estudo, assim como apresentaremos as nossas conclusões e recomendações.          
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A língua é a mais complexa, a mais milagrosa,  
a mais estranha, a mais gigantesca  

e variada invenção humana.  
Nada menos sujeito a tutelas autoritárias.  

 
Como posso falar sobre o mar com o sapo 

se ele jamais saiu de sua lagoa? 
Como posso falar do frio com o pássaro das terras quentes, 

se ele jamais deixou sua terra natal? 
Como posso falar de vida com o sábio 

se ele é prisioneiro de sua própria doutrina?   

(MILLÔR FERNANDES, VEJA, 06/02/2008, p.28) 

(CHUNG TSU, 4º Século AC)35

 
 

Ao nos aproximarmos do final de um exaustivo trabalho de pesquisa como este, 

experimentando a prazerosa sensação de termos cumprido a tarefa para a qual nos preparamos 

com afinco e dedicação ao longo de alguns anos, nos parece que a conclusão mais plausível a 

que chegamos é que atingimos apenas o marco inicial de uma caminhada que desconhece a 

linha de chegada. Ao estender-se indefinidamente, a empreitada nos mostra claramente que, 

em se tratando de educação lingüística (e de educação como um todo), nossas respostas 

apresentam um caráter provisório, nos revelando que teremos sempre muito o que fazer.  

Após percorrer um caminho longo e repleto de desafios que teve origem nos nossos 

questionamentos pessoais frente ao rumo que a nossa própria trajetória de professor de inglês 

poderia ou deveria seguir, sabíamos claramente que, independentemente dos resultados do 

nosso estudo, pessoal e profissionalmente, nosso destino estaria modificado para sempre. 

Quando se propõe e se deixa absorver por um trabalho dessa natureza, que tem como uma de 

suas características principais o exercício constante do nosso sentido de reflexão crítica, 

almejando algum tipo de transformação social, não há como alcançar o suposto final da 

jornada e permanecer incólume ao turbilhão de mudanças que ele provoca.  

Como bem lembra Rajagopalan (2003a, p.100-102), ao se referir ao trabalho dos 

lingüistas em geral no contexto de uma proposta por uma lingüística crítica, “a dimensão 

política envolvendo as línguas nunca foi o nosso forte... e é preciso que nos interessemos cada 

vez mais pela dimensão política, sob pena de permanecer à margem das discussões em nosso 

país”. Desta forma, afinando-se com o chamado do autor, mesmo declarando-se incompleto, 

apresentando respostas provisórias e, certamente, sujeito a todo tipo de escrutínio, esse 

                                                           
35How shall I talk of the sea to the frog, if it has never left his pond? How shall I talk of the frost to the bird of the 
summerland, if it has never left the land of its birth? How shall I talk of life with the sage, if he’s prisoner of his doctrine?  
(CHUNG TSU, 4o. Século AC)  
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trabalho assume o seu caráter político, uma vez que o que nos serviu de bússola foi a crença 

de que quando falamos de educação lingüística, não podemos jamais equacioná-la com 

neutralidade, sobretudo no caso do inglês que, na sua condição de língua internacional, suscita 

questões pedagógicas e ideológicas essenciais que envolvem, dentre outros elementos, o 

professor. Em outras palavras, levando-se em conta os pecados e as virtudes do produto final, 

o que se pretendeu aqui, acima de tudo, foi a explicitação de uma posição política. 

Começamos com as leituras que, pela nobreza do tema e pela grande diversidade de 

autores, nos atiçavam a vontade de querermos ler cada vez mais sobre os assuntos principais e 

aqueles que deles se derivavam. Foram muitos textos, de uma riqueza incomensurável, 

especialmente porque as fontes também foram inúmeras, incluindo aquelas de contextos na 

América Latina, na distante Ásia e, principalmente, na ignorada África, não diferente de 

outras áreas desprivilegiadas, quase sempre colocada à margem do mundo. Na verdade, não 

deixando de respeitar e, claro, de louvar o senso crítico e o zelo científico de muitos dos 

autores oriundos dos países hegemônicos – Estados Unidos e Inglaterra – foram os 

questionamentos apaixonados e os trabalhos rigorosos de pesquisadores de países como Índia, 

Nigéria, Japão, Coréia do Sul, Sri Lanka, China, Vietnam, Rússia, Peru, Argentina, Grécia, 

Portugal, Brasil, entre outros, que praticamente nos compeliram a continuar com a nossa 

empreitada, já que ali víamos demonstrado incontestavelmente que, com os nossos planos e 

nossas pretensões, estávamos no rumo certo. 

A escolha dos professores-informantes foi um processo tão especial que, com o 

desenrolar das diferentes fases da pesquisa, pudemos constatar como a sorte parece ter estado 

sempre ao nosso lado. O grupo se mostrou extremamente cooperativo, disposto e flexível, 

buscando o tempo inteiro colaborar com as razoáveis demandas e os prazos, às vezes 

prementes, sugeridos pelo pesquisador. Os questionários foram preenchidos na íntegra, a 

participação nos encontros, apesar da dificuldade de conciliarmos agendas, foi muito intensa e 

frutífera e a generosidade de cada um deles em abrir as portas de suas salas de aula para um 

observador externo haverá de ser sempre reconhecida, assim como a receptividade dos alunos 

de todos os grupos selecionados para as nossas visitas. Mesmo diante dos desafios que se 

apresentaram, em momento algum, deixamos de acreditar que esse era um trabalho viável e 

que nos serviria de grande fonte de aprendizado. Chegar a essa etapa final, portanto, de 

alguma forma, deixa em nós não aquela sensação natural de alívio, mas um sentimento de 

vazio, pois, necessariamente, para alguém que enxerga a educação como um ato político 

contínuo, o fim de um processo como este se transforma no começo de algo que será sempre 

visto em ciclos que, por natureza, nunca se fecham e se renovam a todo instante.     
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É nesse momento de conclusão que agora nos encontramos e para melhor orientar o 

leitor nessa fase de fechamento do estudo, decidimos retornar brevemente aos pontos 

norteadores do nosso trabalho, apresentando, sem a intenção de nos repetir, a trajetória 

percorrida, buscando, assim, solidificar o caráter de unidade da pesquisa. Feito isso, 

apresentaremos e discutiremos as respostas às nossas perguntas de pesquisa, assim como 

analisaremos sinteticamente alguns resultados do trabalho à luz de nossas hipóteses. 

Finalmente, complementaremos o Capítulo com as nossas sugestões e recomendações.          

Como vimos, o pano de fundo para o nosso trabalho foi a condição do inglês como 

língua internacional (ILI) e suas implicações pedagógicas, políticas, sociais, culturais e 

ideológicas, principalmente em países do chamado ‘círculo em expansão’, onde se aprende 

inglês por razões pouco óbvias e onde, apesar de todo o avanço da tecnologia da informação e 

do desenvolvimento dos meios de comunicação, o uso efetivo e contínuo do idioma não passa 

de 5 (cinco) por cento dos aprendizes que adquirem uma competência razoável na língua. 

Interessava-nos investigar nesse cenário o papel do professor contemporâneo de ILI, visto por 

nós como elemento fundamental na construção de um discurso intercultural crítico dentro e 

fora de suas salas de aula.  

Após muitas idas e vindas, reflexões e discussões, chegamos a dois objetivos gerais 

para o nosso trabalho de pesquisa. O primeiro seria investigar como o professor de inglês, 

atuando em realidades educacionais diferentes de Salvador, Bahia se percebe no contexto de 

ILI e de que forma ele/ela conduz a sua prática, levando-se em consideração suas crenças, 

condições de trabalho, limitações e os objetivos específicos de seus respectivos programas. Já 

o segundo objetivo seria discutir, com base nos dados, a necessidade de se conceber o 

processo de ensino e aprendizagem do inglês a partir de uma perspectiva intercultural crítica, 

apontando a(s) pedagogia(s) adequada(s) à realidade local, assim como os desafios que a 

adoção desta(s) pedagogia(s) traria para esse/essa professor(a) contemporâneo(a) de inglês.  

Na nossa busca para atingir esses objetivos, precisamos estabelecer uma estrutura de 

trabalho organizada e criteriosa que pudesse nos guiar por essa trajetória nem sempre linear e, 

com freqüência, sujeita a correções de rumo. Os primeiros passos focaram na concepção do 

trabalho, explicitando problema, problemática, hipóteses e perguntas de pesquisa, além das 

razões que nos levaram a nos interessar por esse tema. Em seguida, tratamos dos aspectos 

metodológicos, justificando a nossa escolha pela etnografia crítica de sala de aula, 

demarcando, a partir daí, o nosso universo de investigação, o perfil e os critérios para a 

escolha dos nossos informantes e os instrumentos de coleta de dados.  



 312 

Definimos quatro pilares teóricos de orientação para a nossa pesquisa: (1) o inglês 

como língua internacional (ILI), (2) o ensino de ILI e o lugar da cultura, (3) o 

desenvolvimento da competência intercultural e (4) a pedagogia crítica aplicada ao ensino de 

ILI. Ainda que de forma breve, achamos importante dissertar sobre a história da língua 

inglesa para então contemplar os tempos atuais em que a mesma assume a condição de língua 

de comunicação internacional. No rastro desse avanço por quase todas as partes do planeta, 

nos preocupamos em definir o conceito de ‘língua internacional’ e as implicações para o seu 

processo de ensino e aprendizagem, principalmente em países como o Brasil.  

Discutimos também a grande influência da indústria do ensino de inglês e suas 

estratégias para obter proveito máximo desse que é hoje considerado ‘o novo ouro negro do 

Atlântico Norte’. Já o lugar da cultura no contexto de uma língua que se desterritorializa foi 

abordado de forma enfática por acharmos que se trata de um ponto crucial no momento de se 

ensinar ILI. Ao demonstrarmos que uma língua internacional abre espaço para a adoção de 

uma pedagogia culturalmente sensível, servindo, assim, de instrumento de acesso às mais 

diversas fontes culturais, buscamos chamar a atenção para essa questão que, dentre outras 

coisas, pavimenta o caminho para o desenvolvimento da competência intercultural do 

aprendiz. Destarte, por defendermos a íntima e essencial relação entre esses três pilares, 

optamos por alinhavá-los em um único capítulo do nosso estudo.     

Por se tratar do pilar mais abrangente e, a partir do seu entendimento e da sua adoção, 

ela favoreceria à implementação e ao fortalecimento de todos os outros sustentáculos teóricos 

do estudo, a pedagogia crítica aplicada ao ensino de ILI foi tratada isoladamente. Um rápido 

histórico nos levou aos seus primórdios, quando esta emerge como uma ramificação da Teoria 

Crítica. Na seqüência, estabeleceu-se a interface entre a PC e a educação geral e, mais 

especificamente, a educação lingüística, para, finalmente, inseri-la no contexto de ILI, 

apresentando a visão tanto de alguns de seus defensores quanto de seus detratores. Além 

disso, chamando a atenção para sua atualidade e sua importância para o ensino de LE na 

contemporaneidade, vimos que, pelas lentes da pedagogia crítica, cada vez mais, consolida-se 

a preocupação com um processo de ensino e aprendizagem de LE, em especial, de ILI, que se 

revele socialmente transformador e que produza efeitos para muito além da sala de aula. 

Após essa concisa recapitulação sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, 

chegamos, então, ao processo de síntese dos resultados. Faz-se importante mencionar que os 

nossos objetivos foram cumpridos com sucesso e na discussão que se segue, explicitamos as 

respostas por estes suscitadas. Para fins de organização, começaremos respondendo a cada 

uma das nossas questões de pesquisa à luz dos dados coletados e analisados: 



 313 

1. Como o professor se posiciona e conduz a sua prática no contexto de ensino de 

inglês como língua internacional (ILI) em Salvador, Bahia, Brasil?  

O estudo apontou para evidências de que o professor de língua inglesa de Salvador, 

independente do contexto em que atua, já que muitos deles possuem experiência em mais de 

um segmento educacional, está consciente das novas demandas que lhe têm sido impostas no 

desempenho do seu papel de ensinar um idioma que hoje não mais representa a língua de 

alguns privilegiados países hegemônicos. Como afirmamos algumas vezes ao longo do 

trabalho, o professor de inglês participante dessa pesquisa, na teoria, inclusive externando 

crenças e atitudes condizentes com o momento atual, compreende, de alguma forma, o 

cenário de ILI que o rodeia e se posiciona claramente a favor da revisão de muitos preceitos 

ideológicos e metodológicos que tradicionalmente têm dominado o ensino de LE. Para ele/ela, 

numa perspectiva geral, ensinar inglês hoje em dia é uma tarefa muito mais complexa que no 

passado e as implicações pedagógicas daí advindas não podem mais ser ignoradas. Isto é, 

nosso professor de inglês sabe que está no centro dessa questão e, mesmo chamando a atenção 

para os obstáculos que a ‘vida real’ da sala de aula lhe impõe, demonstra uma vontade de 

discutir e se aprofundar mais no assunto, visando, dentro das possibilidades, à incorporação 

de uma pedagogia de ILI com cores locais e que melhor responda às necessidades específicas 

de seus aprendizes.      

Em contrapartida, a prática parece não refletir exatamente o nível de consciência 

apresentado pelos professores nas respostas do questionário e nos debates gerados nas 

entrevistas. Muitos, por tradição e/ou por orientações institucionais, conduzem suas aulas, 

basicamente exercitando em grau máximo sua fidelidade ao conteúdo programático dos livros 

didáticos, em especial os docentes dos cursos livres. Mesmo dispondo de momentos 

esporádicos em que é possível incorporar materiais culturalmente sensíveis e adotar posturas 

mais críticas, discutindo temas da realidade do aluno, desviando o foco do mundo idealizado 

do livro texto, reformulando atividades quase sempre estéreis, levando o aluno a pensar, a 

falar de si, a se sentir sujeito de um processo transformador, vê-se que, nesse pormenor, ainda 

permanece um vácuo que separa o que se pensa e se acredita daquilo que normalmente se faz 

ou, num outro extremo, do que se deixa de fazer.   

Já em contextos como a escola pública, por exemplo, são as questões estruturais que 

praticamente aprisionam o professor na sua eminente impotência de transformar suas aulas de 

inglês em uma atividade mais significativa, essencialmente transformadora e, como eles 

mesmos colocam, implementar uma dinâmica pedagógica que possa ir além do verbo to be. 

Além disso, o desprestígio e a desimportância atribuídos à disciplina Língua Inglesa, inclusive 



 314 

por parte dos alunos, que a vêem como uma matéria secundária, parecem ser estigmas 

duradouros e, apesar dos esforços de alguns professores, difíceis de ser superados.  

Por outro lado, na universidade, apesar de o estudo também ter constatado um certo 

descaso por parte dos alunos em relação ao inglês, principalmente no setor privado, o 

panorama é mais promissor, já que, por estar trabalhando com futuros docentes, sejam de 

língua materna ou LE, para aqueles que optam pela licenciatura dupla, o professor, 

usualmente, conta com um grau maior de motivação desse alunado. Na realidade, esses 

aprendizes se mostram mais conscientes em relação à importância da língua inglesa e querem 

realmente aprendê-la, em princípio por questões curriculares, mas também porque desejam 

adquirir uma fluência razoável sem precisar recorrer a cursos particulares.  

Sendo assim, embora tenhamos notado a adoção de uma prática mais voltada para o 

ensino de língua (leia-se, gramática), e quando se alcança o nível da comunicação, 

prevalecem metodologias orientadas para o uso de técnicas e procedimentos pedagógicos 

universalizados e voltados para a exploração de conteúdos livrescos, o professor universitário 

aqui investigado, talvez por lidar com um público adulto, mais experiente e politicamente 

mais definido, parece ser o que mais reúne condições de encampar uma pedagogia de ILI 

diferenciada, voltada, dentre outras coisas, para o desenvolvimento da competência 

intercultural crítica e da cidadania cosmopolita do seu alunado. Contudo, em linhas gerais, 

está claro que esse mesmo professor, assim como seus colegas dos outros segmentos, ainda se 

debate na tentativa de equacionar o dilema que se impõe a todos eles, isto é, como estabelecer 

a interface entre suas crenças e atitudes frente a uma pedagogia de ILI e o que realmente 

acontece no dia-a-dia da sala de aula.  

 

2. O contexto de atuação (curso livre, escola pública regular e ensino superior), com 

seus objetivos curriculares e suas idiossincrasias, determina a adoção de diferentes 

posturas por parte do professor no exercício de sua prática diária de sala de aula?   

Em parte. Como explicitado na primeira questão, o estudo mostrou que, 

independentemente da realidade de cada professor(a) e do que cada um(a) acredita, ainda são 

esporádicas, por exemplo, aulas de língua inglesa sistematicamente planejadas para que temas 

e materiais culturalmente sensíveis preponderem sobre outros neutros e distantes da realidade 

do aluno. Além disso, praticamente inexistem oportunidades de exposição do aprendiz a 

modelos não-nativos de inglês com maior freqüência, na tentativa de responder de forma mais 

realista à lógica mundial que hoje experimentamos, distanciando-se um pouco do inglês 

nativo de países hegemônicos como os Estados Unidos e a Inglaterra.  
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Certamente, os resultados alcançados em cada contexto são distintos. Porém, sob a 

perspectiva de uma pedagogia mais condizente com a condição atual do inglês como uma LI, 

o processo de ensino em si nas três realidades pesquisadas não apresenta tanta discrepância. 

Em outras palavras, a diferença parece residir muito mais no nível do aparato metodológico 

usado, com suas técnicas e procedimentos universalizantes e universalizados, do acesso a 

recursos instrucionais cada vez mais sofisticados e, pragmaticamente falando, da resposta 

mais imediata do aprendiz. Sob a ótica da dimensão política, portanto, o contexto e as 

particularidades dos três segmentos se aproximam muito mais do que se separam. Todos os 

professores, apesar dos exemplos pontuais apontados a partir da etnografia da sala de aula, 

ainda não desenvolvem uma pedagogia de ensino de ILI que leve em consideração os 

aspectos aqui amplamente discutidos, do lugar da cultura à competência intercultural crítica, 

além de outros por eles próprios ponderados nas respostas ao questionário e nas entrevistas. 

Mais especificamente, se tentarmos singularizar a interferência do contexto e suas 

peculiaridades no processo de ensino de inglês na nossa realidade a partir dos dados e do 

próprio desenrolar da pesquisa, nos valendo de uma espécie de continuum, grosso modo, 

teríamos o seguinte cenário: em um extremo, encontra-se o ‘professor de cursos livres’. 

Normalmente, esse profissional conta com uma boa infra-estrutura e a motivação dos alunos 

que, tacitamente, incorporam a idéia de que somente nesse ambiente aprenderão a falar a 

língua. No outro extremo, está o ‘professor do setor público’, excetuando-se aquele de 

instituições como CEFET e Colégio Militar, ambas federais, que, em geral, padece com a 

falta de infra-estrutura e o histórico desinteresse pela disciplina por parte da maioria dos 

alunos os quais, também tacitamente, já internalizaram o mito de que nesse ambiente nada se 

aprende. E, finalmente, no meio desse continuum, às vezes tendendo mais para um lado ou 

para outro, o ‘professor do ensino superior’, tanto público quanto privado. Dispondo de uma 

infra-estrutura adequada, de alunos adultos, mais ou menos motivados, a depender do tipo de 

curso e do objetivo de cada um e, muitas vezes, experimentando um certo desprestígio em 

relação à disciplina, esse professor é capaz de trafegar nesse ambiente em que está sempre 

presente a sensação de que tanto não se aprende nada como é possível adquirir uma LE, 

inclusive em níveis avançados de fluência oral.  

Sendo assim, caso tentássemos eleger um grupo com condições mais propícias para 

adotar uma pedagogia intercultural crítica de ILI, logicamente, seria o último. Não apenas por 

ocupar uma posição mediana ou intermediária no cenário identificado pela pesquisa, mas 

principalmente porque a universidade, por excelência, continua a ser o espaço onde ainda se 

travam as grandes discussões em relação ao papel político da educação, incluindo-se aí a 
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educação lingüística. Com isso, logicamente, não queremos deixar implícito que os outros 

grupos não sejam capazes de fazê-lo. Muito pelo contrário, em especial porque, como dito 

anteriormente, muitos desses professores não atuam exclusivamente em um único segmento.  

 

3. O professor que atua em Salvador entende sua prática de ensino de inglês como 

um ato político-ideológico?  

Para fundamentarmos nossa análise e reflexão acerca desse tema, recorreremos a 

autores como Freire (1970), Leffa (2005) e Rajagopalan (2006). Em linhas gerais, pelas 

respostas ao questionário escrito e pelas reações de uma boa parte dos nossos informantes aos 

temas propostos durante as entrevistas, a resposta para essa questão é ‘sim’. Entretanto, na 

prática, as coisas são mais complexas do que aparentam. Aristóteles já dizia que, por natureza, 

somos todos seres políticos. Mas, como tudo na vida, há sempre um lado teórico e outro 

prático. Se na teoria temos condição de externar o nosso potencial político, sejam quais forem 

as nossas crenças e nossas orientações ideológicas, é na prática que emergem as dificuldades, 

uma vez que o lado pragmático da política sempre pressupõe uma ação que, nos moldes do 

pensamento freireano, tem de ser, acima de tudo, uma ação cultural para a liberdade.   

Como já extensamente debatido nesse trabalho e em diversos artigos acadêmicos, o 

professor de inglês tem sido extensiva e ostensivamente acusado de estar envolto numa aura 

de neutralidade e calcado na emulação de valores da línguacultura alvo, deixando refletir uma 

prática de sala de aula alienada e apolítica, onde praticamente toda ênfase se orienta para os 

aspectos metodológicos do processo. Se verdade ou não, o certo é que os professores de 

línguas em geral, não apenas aqueles de inglês, parecem ainda se manter distantes do que 

poderíamos chamar da politização da prática pedagógica dentro da educação lingüística.  

Tal argumento pode ser facilmente comprovado a partir da análise de nossas 

observações de aula que retratam fielmente nossos professores, à exceção de algumas 

situações isoladas e incidentais, exercitando com freqüência quase absoluta mais o seu papel 

de professor que de político. É exatamente aqui que os docentes se confrontam com o limite 

de sua competência, demonstrando de forma clara, independente do contexto em que atuam, 

que não sabem como desempenhar o papel duplo de professor e político. Como não podem 

ser apenas políticos, constatamos que nossos professores, políticos nas suas crenças e 

reflexões, no seu dia-a-dia, passam a maior parte do tempo investidos da posição de professor.    

Sendo assim, “ainda que teoricamente reconheçamos a importância da política em 

tudo o que fazemos, na prática sempre temos algo mais importante a fazer do que agir 

politicamente” (LEFFA, 2005, p.207). E agir politicamente, dentro da visão de uma 
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pedagogia intercultural crítica de LE, em especial de ILI, refere-se, mais uma vez nos 

remetendo a Freire (1970), ao exercício da conscientização que, como afirma o nosso 

educador, possibilita ao homem se inserir no processo histórico como sujeito, evitando 

fanatismos e radicalismos e o inscrevendo na sua busca pela afirmação. Além disso, a 

politização da prática docente pressupõe, dentre outros aspectos, a educação 

problematizadora, o combate à alienação, o desenvolvimento do pensamento autêntico e a 

análise crítica da realidade que nos cerca. 

Portanto, podemos afirmar que estamos longe de concluirmos que nos encontramos 

diante de professores alienados que não pensam sua prática de ensino política ou 

ideologicamente. Na realidade, o que o estudo aponta de forma inconteste é que o processo de 

ensino de ILI, concebido e exercido como uma atividade político-ideológica, ainda não 

ultrapassou os limites das mentes e consciências dos nossos professores. Isto é, na prática, a 

politização do ensino de línguas, especialmente de inglês como língua internacional, ainda 

não saiu da teoria.  

 

4. O professor de inglês reconhece as particularidades e implicações metodológicas 

de se ensinar uma língua internacional?  

Antes de dissertarmos sobre essa pergunta, nos parece importante fazermos uso de 

breves linhas para recapitularmos algumas das particularidades e implicações metodológicas 

relacionadas a uma língua internacional (LI). Diríamos, por exemplo, que um idioma para 

alcançar o status de LI precisa ter o seu papel reconhecido e legitimado pelas comunidades 

dos diversos países que o utilizam para se comunicarem uns com os outros. Ao se 

internacionalizar, uma língua se desprende da custódia absoluta e das referências culturais dos 

países onde ela é a língua nativa. Além disso, ao assumir matizes locais, a LI passa a se 

sustentar na(s) cultura(s) do(s) país(es) onde é usada como língua adicional. Já numa 

perspectiva global, onde uma LI serve de instrumento de ligação entre falantes oriundos de 

diferentes culturas, uma de suas funções primordiais é capacitá-los a compartilhar com seus 

interlocutores internacionais de seu conhecimento, suas idéias e sua(s) cultura(s), 

contribuindo, em última instância, para o desenvolvimento da chamada cidadania 

cosmopolita.  

Das implicações metodológicas mais importantes, podemos relembrar que uma LI, por 

se disseminar por todos níveis possíveis da população e não apenas pelos quadrantes 

excludentes de uma elite sócio-econômica, precisa, cada vez mais, estar acessível a aprendizes 

de todas as camadas sociais, em especial aqueles das camadas populares, levando-se em 
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consideração, inclusive, a base cultural que estes, naturalmente, trazem para a sala de aula. É 

pertinente recapitular também que ao estudarem uma LI, os aprendizes se descolam da 

tradicional tarefa metodológica de internalizar normas e valores culturais dos países nativos 

do idioma em questão. Para eles, passa a fazer muito mais sentido se concentrar no 

desenvolvimento de sua sensibilidade cultural para, enfim, alcançarem o objetivo de se 

transformar em falantes interculturais, demonstrando que, nesse contexto, é perfeitamente 

possível tornar-se bilíngüe sem a obrigação de tornar-se bi-cultural.   

Da amostragem levantada, ainda que de maneira mais intuitiva, pôde-se perceber que 

o professor demonstra estar atento às particularidades e implicações mais gerais relacionadas 

ao ensino de ILI. O que fica bastante claro, porém, é que na sala de aula, esses pontos não são 

abordados rotineiramente nem muito menos discutidos abertamente com os alunos. Vimos 

que nos contextos em que o professor possui mais liberdade para manipular o conteúdo das 

suas aulas, ou seja, onde não se adota um livro didático, emerge uma possibilidade mais 

concreta de se trabalhar com uma agenda aberta, criando-se condições para ensinar a língua 

sob uma ótica menos prescritiva, menos ideologicamente contaminada e, conseqüentemente, 

mais realista.  

Entretanto, são esses os ambientes onde a infra-estrutura se apresenta como a mais 

precária e, principalmente, onde a língua inglesa, vista apenas como um bloco de conteúdos 

gramaticais a serem estudados mecanicamente, não passa de uma disciplina considerada 

chata, sem propósito, que não reprova e não leva o aluno a lugar algum. Nesse turbilhão de 

dificuldades, o professor se vê acuado e mesmo demonstrando o conhecimento prévio e 

acreditando nessas particularidades, tende a moldar-se ao esprit de corps pouco estimulante e 

descompromissado que prepondera tanto a nível docente quanto discente.     

Nos segmentos onde se vê que é possível se concentrar na implementação e no uso de 

uma pedagogia comunicativa, os professores, em geral, demonstram grande habilidade 

técnica, planejam e ministram aulas ancoradas em recursos tecnológicos e, logicamente, com 

a colaboração e dedicação dos aprendizes, alcançam o objetivo de levá-los a falar a LE nos 

diversos níveis de proficiência. Essa é, por exemplo, a realidade dos cursos livres, cursos de 

extensão das universidades e de algumas escolas públicas e privadas, onde a disciplina ‘língua 

estrangeira’ se livra do estigma de matéria irrelevante e assume uma condição mais 

privilegiada, contando com aulas na língua alvo, turmas pequenas e com vários recursos 

instrucionais que em muito auxiliam na aprendizagem.  

Esse ambiente favorável, contudo, não garante que, mesmo reconhecendo as 

implicações de se ensinar uma LI, o professor consiga (ou se sinta encorajado a) incorporá-las 
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facilmente na sua rotina de sala de aula. Nesse pormenor, então, alguns pontos precisam ser 

esclarecidos. Em primeiro lugar, muitas dessas implicações operam no nível ideológico, o que 

por si só, prescindem não apenas da crença do professor, mas, principalmente, da abertura por 

parte de seus alunos e da instituição (ou instituições) em que trabalha para que estas sejam 

promovidas efetivamente. Sabemos que com a crescente mercantilização do ensino de inglês, 

questões mais voltadas para uma tomada de consciência sobre o que hoje em dia implica 

ensinar e aprender uma LI com a força alcançada pelo inglês, além das atitudes exigidas, tanto 

da parte dos alunos quanto dos professores, terminam sempre ofuscadas pelo desinteresse 

quase absoluto por grande parte dos primeiros. Esse ofuscamento resulta também da ânsia 

infinda por receitas prontas e aprimoramento de técnicas de sala de aula por um número 

significativo dos últimos. Tal comportamento, aliado à falsa, porém poderosa busca por 

resultados milagrosos no tempo mais rápido possível, como se estivéssemos lidando com 

artigos produzidos em série e não com um nobre produto processual, de efeito duradouro, não 

raramente, culmina em um conveniente apagamento das reflexões e discussões mais críticas 

em prol do marketing e da espetacularização pedagógica, onde quase tudo vigora nas 

fronteiras da superficialização e da descartabilidade, incluindo a própria aprendizagem da 

língua estrangeira.   

 Em segundo lugar, está o poder exercido pelo material didático. Não é novidade 

alguma para nós que, em muitos ambientes instrucionais onde o livro texto é adotado 

regularmente, como nos cursos livres, por exemplo, o seu alcance é, na maioria das vezes, 

potencializado, indo muito mais além do que originalmente ele deveria ser, chegando a ponto 

de se transformar em uma ‘bíblia’, em um método per se. No nível pragmático, o livro 

didático pode (e deve) funcionar como um guia, uma referência, um elemento de apoio e, até 

certo ponto, de padronização. Já no nível político, quase sempre ignorado, esse mesmo livro 

didático tende a se tornar uma grande armadilha para professores e alunos que, em tese, 

sequer prestam atenção ao chamado ‘currículo oculto’, aquele bloco de conteúdos não 

neutros, cultural e ideologicamente impregnados que penetram na sala de aula e na construção 

das histórias de ambos os grupos de forma subliminar e sutil. É o currículo oculto, portanto, 

que incute comportamentos estranhos a esses indivíduos, reforça estereótipos e, em situações 

extremas, promove abertamente valores culturais da cultura alvo, ancorados costumeiramente 

na propagação de uma realidade, na maioria das oportunidades, positiva, bem sucedida e 

idealizada.     

Tais reflexões, em consonância com aquelas das questões anteriores, mostram que, 

mesmo reconhecendo as implicações de se ensinar ILI atualmente, o professor ainda encontra 
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dificuldades para, em definitivo, incorporá-las à sua prática. As razões para essa retração, com 

toda certeza, não podem ser atribuídas apenas ao docente. É preciso deixar claro que tanto a 

instituição quanto os próprios aprendizes exercem papel crucial nesse processo, seja para a 

aceitação ou para a resistência a essas especificidades. E, como vimos que a pedagogia crítica 

é um modo de vida e não um pacote mágico de técnicas e metodologias, cabe, então, ao 

professor que comunga desses princípios, levá-los adiante. Sem recrudescer e amparado em 

valores e posturas imprescindíveis ao processo educacional, tais como coerência, senso 

democrático, consciência crítica, argumentação sólida e resiliência, o docente deve, pouco a 

pouco, encarar essas barreiras e buscar suplantá-las, demonstrando que é plenamente viável 

aliar-se o pragmático ao político no mesmo terreno de idéias e desafios, sem correr o risco de, 

como lembra Paulo Freire, desandarmos para o radicalismo barato e o discurso panfletário.  
  

5. Qual seria o perfil de professor mais adequado ao ensino de inglês como língua 

internacional em contextos como o nosso? 

Esta é uma pergunta, de alguma sorte, arriscada, principalmente porque pode ser 

interpretada no nível da prescrição, estratégia que, dentro da filosofia em que se sustenta a 

pedagogia crítica, tende a ser combatida. Chegar ao perfil ideal de um profissional é uma 

tarefa bastante audaciosa, para não dizer, quase impossível, uma vez que é preciso se levar em 

conta, além de características pessoais específicas, fatores externos que podem tanto catalisar 

como inviabilizar o (bom) desenvolvimento do trabalho docente. Certamente, não é nosso 

objetivo delinear um perfil hermético e definitivo do professor contemporâneo de ILI que atua 

sob variadas circunstâncias num país do ‘círculo em expansão’. Assim, tomando como base 

discussões, opiniões, comentários, argumentações, reações e posturas externados por nossos 

informantes e também pelos teóricos consultados para o estudo, podemos concluir que para 

atender às reais demandas do processo de ensino e aprendizagem de inglês como língua 

internacional no atual cenário mundial, precisamos de um(a) professor(a) que...36

                                                           
36Faz-se relevante mencionar que as características aqui elencadas não atendem a critérios de importância e/ou prioridade. 
Entendemos que, como elementos que precisam funcionar de forma harmônica e sistemática, estabelecer uma ordem de 
importância é algo que não se aplica. 

 

(1)...reconheça a dimensão política que essencialmente envolve o ensino de línguas;  

(2)...possua a formação necessária para se tornar não um técnico de ensino, mas um 

educador lingüístico;  

(3)...entenda-se como um(a) pedagogo(a) crítico e um falante intercultural de uma LI;  
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(4)...seja fluente na língua inglesa sem a preocupação de estar atrelado(a) a um dialeto 

específico, em especial àquelas variantes de maior prestígio;  

(5)...assuma-se como brasileiro(a) falante de uma língua internacional, livre de tutelas 

culturais e ideológicas e da obrigação de servir de protótipo de falante nativo de inglês;   

(6)...procure o quanto antes descobrir as reais necessidades de seus aprendizes e 

planeje suas aulas não para cumprir a sua própria agenda, mas a do seu aluno; 

(7)...prepare-se para assumir uma posição mais ativa na hora de definir como usar 

materiais alinhados com a cultura de aprendizado local e com a pedagogia de ILI apropriada; 

(8)...respeite e promova a cultura de aprendizagem de uma determinada comunidade, 

fazendo os ajustes metodológicos necessários para que seus alunos se sintam estimulados a 

estudarem a LE num ambiente confortável e acolhedor;  

(9)...saiba trabalhar as quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever), além da 

gramática, pronúncia e do vocabulário, mas que priorize também o desenvolvimento da 

consciência crítica e da competência intercultural de seus aprendizes;  

(10)...não se contente com o ensino apenas das chamadas habilidades receptivas 

(leitura e audição), uma vez que um aluno de ILI precisa, acima de tudo, ser capaz de se 

colocar no mundo, compartilhar suas idéias e opiniões, tornando-se ‘sujeito’ e não objeto no 

processo de interação com pessoas de outras culturas;    

(11)...seja autônomo(a) o bastante para desafiar de maneira sensata, embasada e 

criativa certos cânones ideológicos e metodológicos que permanecem praticamente intocáveis 

ao longo de décadas de ensino de LE, sobretudo de língua inglesa;     

(12)...entenda claramente a inseparável relação entre língua e cultura e, com 

freqüência, explicite e trabalhe esse elemento como forma de estabelecer um diálogo saudável 

entre culturas estrangeiras e a(s) cultura(s) do seu aprendiz;  

(13)...compreenda que ensinar cultura não é promover e divulgar fatos e informações 

isolados da cultura alvo e/ou passar adiante valores e comportamentos de uma determinada 

sociedade sem a devida análise crítica;  

(14)...subverta o conceito de autenticidade, antes voltado apenas para os materiais 

oriundos da(s) cultura(s) alvo e adote uma pedagogia culturalmente sensível mais ampla e 

mais democrática que privilegie a autenticidade de todo e qualquer material que possa levar o 

seu aluno a refletir e pensar criticamente;  

(15)...seja capaz de analisar criticamente o conteúdo dos livros didáticos produzidos 

sob a égide das grandes editoras mundiais, promovendo adaptações e mudanças adequadas à 
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sua realidade e dos seus alunos, afastando-se o máximo que puder do chamado ‘mundo 

plástico’ do livro texto;   

(16)...promova suas discussões, simulações, e até suas alucinações, na sala de aula a 

partir de temas e situações reais, descartando a idéia de transformar a sala de aula numa ‘ilha 

da fantasia’, estratégia tão comum nos programas dos livros didáticos de inglês;   

(17)...questione teorias de ensino e aprendizagem de língua de caráter universalizante; 

(18)...atreva-se a desafiar autores de livros consagrados, demonstrando que sua 

realidade é única e, como tal, não pode se moldar cegamente às realidades quase sempre 

distantes e, muitas vezes, excludentes, perpetradas pelos livros didáticos;  

(19)...capacite-se para lidar com qualquer tipo de aprendiz, em especial, os mais 

jovens e aqueles oriundos de camadas populares;  

(20)...estimule os alunos das classes menos privilegiadas a verem o acesso ao inglês 

como um de seus direitos mais importantes na busca pela condição de cidadãos planetários e 

como forma de não entrar para o chamado grupo dos ‘inempregáveis’ da globalização37

                                                           
37Termo usado por Cox e Assis-Peterson (2007) para se referir à condição dos alunos das classes empobrecidas que 
contemporaneamente freqüentam as escolas públicas brasileiras. 

; 

(21)...conheça e, quando possível, se torne íntimo(a) dos avanços tecnológicos que 

dinamizam a aprendizagem, principalmente aqueles que ostentam grande potencial de trazer 

para a sala de aula amostras autênticas dos inúmeros ‘ingleses’ que florescem mundo afora e, 

em paralelo, de elementos culturais de comunidades pouco conhecidas por seus alunos;    

(22)...busque suporte no contexto educacional mais amplo para adotar uma pedagogia 

apropriada de ILI;   

(23)...saiba o que acontece no mundo diariamente, privilegie o multiculturalismo, 

goste de estudar, busque qualificação constante, estabeleça intercâmbios com colegas; 

(24)...se interesse cada vez mais por pesquisa, principalmente pela pesquisa-ação, que 

diz respeito à solução de seus próprios problemas de sala de aula; 

(25)...incorpore à sua prática instrumentos, resultados e informações de pesquisas 

envolvendo o inglês como LI nas mais diversas partes do mundo;  

(26)...adeque-se às normas e exigências institucionais, mas não se acomode a elas;  

(27)...não sucumba à armadilha do tempo de experiência, do senso de infalibilidade e 

da arrogância e/ou do imperialismo profissional (ver nota 34 no Capítulo 5);  

(28)...esteja consciente do seu papel de professor, com tarefas a cumprir, tanto a nível 

pragmático quanto político;  
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(29)...desafie sua zona de conforto, promova pequenas revoluções, estimule mudanças 

que possam desestabilizar situações tácitas de fracasso, descompromisso, desinteresse, 

afetando positivamente a mentalidade, a visão e, em conseqüência, o comportamento das 

pessoas, sejam elas superiores como, por exemplo, diretores e coordenadores, colegas 

professores e, em última instância, os próprios aprendizes;   

(30)...reforce e preserve tanto a sua identidade quanto a de seus aprendizes;   

(31)...não se deixe atrair pela crítica vazia, pelo discurso panfletário, pelo império do 

politicamente correto, pelos pacotes de novidades metodológicas requentadas;   

(32)...busque, dentro das suas possibilidades, programas de formação e treinamento 

docentes na área de ILI orientados por abordagens críticas e transformadoras;   

(33)...não perca a noção da sua realidade, das suas obrigações no curto prazo, dos 

obstáculos que o/a cercam, do que seus alunos esperam que seja feito na sala de aula e, 

certamente, dos limites impostos por cada contexto em que atue;   

(34)...se envolva o máximo que puder com todas as implicações relacionadas ao inglês 

como LI, atente para seus aspectos primários e secundários e reflita de maneira ativa sobre 

todas as questões que deles advêm, relacionando-as a suas experiências, suas crenças e seus 

contextos de atuação;  

(35)...assuma, quando possível e sem desprezar as opções existentes, que o melhor 

método é o ‘seu’ método, o melhor currículo é o ‘seu’ currículo e que o inglês que você tem 

que ensinar é o ‘seu’ inglês;  

(36)...enfatize e trabalhe o caráter emancipatório do inglês como LI;  

(37)...pense globalmente, mas nunca deixe de agir localmente; 

(38)...veja e trate seu aluno como ‘aluno’ e não como ‘cliente’;  

(39)...tenha talento para lidar com pessoas, seja capaz de inspirá-las a todo momento e, 

principalmente, que goste do que faz. 

(40)... 

 

É certo que muitas dessas características se materializam nos níveis mais subjetivos 

que pragmáticos e que, por fazerem parte de um processo educacional, portanto, de difícil e 

lento progresso, carregam em si o potencial de produzirem efeitos transformadores e 

emancipatórios de alcance inigualável. Sendo assim, elas demonstram que, para quem se 

dispõe a ensinar uma língua estrangeira desterritorializada e poderosa como o inglês dos 

tempos atuais, os desafios aqui colocados devem ser encarados não como parte do 
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desenvolvimento de uma carreira profissional apenas, mas como a sedimentação de um 

projeto de vida.  

     

6. Qual(ais) é(são) a(s) pedagogia(s) adequada(s) ao ensino de ILI em Salvador, 

Bahia, Brasil, e que desafios a adoção desta(s) pedagogia(s) representam para o professor 

contemporâneo? 

Antes de respondermos à nossa última pergunta de maneira mais direta, tomando os 

mesmos cuidados anteriormente mencionados de não operarmos no nível da prescrição, mas 

da reflexão, optamos por fazer um rápido balanço das condições favoráveis e dos problemas 

que cada contexto investigado, em linhas gerais, demonstra possuir. De posse do desenho dos 

cenários específicos, partiremos, então, para concluir com as indagações aqui propostas. Na 

tentativa de não cansar o leitor e evitar repetições desnecessárias, nos limitaremos a apenas 10 

(dez) pontos positivos e 10 (dez) negativos que, por conta da experiência da pesquisa, 

definimos que cada realidade apresenta. Não podemos esquecer de apontar também que essa é 

uma lista de caráter parcial e se refere a ‘segmentos’ educacionais de ensino de língua inglesa 

na cidade de Salvador, jamais a instituições específicas.  

 

Cursos livres: 

O que têm de bom: (1) Infra-estrutura adequada, (2) professores fluentes, muitos com 

experiência internacional, (3) alunos mais motivados, (4) salários mais competitivos, (5) 

acesso a todo tipo de tecnologia instrucional, (6) treinamento docente sistemático, atualizado 

e de alto nível, (7) turmas pequenas, (8) autonomia pedagógica, independência curricular de 

órgãos reguladores como o MEC, por exemplo, (9) maior agilidade diante das demandas 

impostas pelo mercado e (10) resultados de sucesso na aprendizagem da língua quase sempre 

mais palpáveis;   

Em que falham: (1) colocam maior ênfase no tecnicismo de sala de aula, relegando o 

componente sócio-político-(inter)cultural a um papel secundário nas práticas de ensino do 

inglês como LE/LI, (2) exigem do docente muitas horas de aula, escalonadas em jornadas 

razoavelmente longas e cansativas, (3) raramente investem em pesquisa e em produção 

acadêmica, (4) apresentam níveis de mobilidade e ascensão profissional restritos, oferecendo 

poucas oportunidades de construção de uma carreira e, provocando, assim, o burnout38

                                                           
38Termo em inglês normalmente usado no ambiente corporativo para definir a condição de um profissional que chega ao seu 
limite na carreira e, por conta disso, decide abandoná-la.  

 dos 

professores num período de tempo cada vez menor, (5) por questões mercadológicas, seguem 
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atrelando sua imagem e suas práticas pedagógicas a culturas e variantes lingüísticas de maior 

prestígio, desconsiderando, a princípio, elementos importantes nesse processo como, por 

exemplo, as implicações inerentes à condição do inglês como língua internacional, (6) adotam 

livros e materiais didáticos caros e de caráter universalizante, sendo que, no caso das 

franquias, impõem-se como fornecedores exclusivos os próprios franqueadores, (7) concebem 

e/ou adotam cursos e programas excessivamente padronizados, com conteúdos distantes da 

realidade local, provocando nos alunos mais jovens, principalmente, uma certa resistência, 

quando não uma rejeição aberta à aprendizagem do inglês, (8) praticam preços inacessíveis a 

potenciais alunos oriundos de classes menos privilegiadas, (9) por conta da ‘comoditização’ 

do ensino de inglês e da conseqüente saturação do mercado, sacrificam a qualidade de suas 

práticas e seus produtos em prol da sobrevivência num ambiente altamente competitivo e (10) 

sucumbem facilmente à chamada ‘ditadura do cliente’. 

 

Escolas públicas: 

O que têm de bom: (1) um papel social importante a ser realizado, (2) espaço 

propício para iniciativas que visem a retirar das sombras os aspectos ideológicos do ensino de 

língua inglesa, (3) os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio que, não apenas sugerem e calibram o conteúdo de LE a ser 

ministrado, mas, principalmente, fundamentam o processo de educação lingüística a partir de 

uma visão mais política, (4) professores mais obstinados, com maior instinto de sobrevivência 

e melhor preparados para lidar com constantes adversidades, (5) em certos casos, como as 

instituições federais e algumas escolas estaduais e municipais, instalações e equipamentos 

adequados para o desenvolvimento do ensino de LE, (6) iniciativas, ainda que isoladas, em 

prol da valorização da disciplina Língua Inglesa, sobretudo entre os alunos, (7) grande 

receptividade no tocante a pesquisas e investigações que possam contribuir para aumentar o 

interesse pelo estudo da língua inglesa nesses ambientes, (8) alunos interessados e 

cooperativos, desde que lhes sejam apresentadas atividades que, além de contarem com a 

contribuição direta dos mesmos, tanto na concepção quanto no desenvolvimento destas, 

traduzam um significado prático para eles, como, por exemplo, projetos interculturais do tipo 

feiras das nações, apresentação de festividades internacionais, dentre outros, (9) 

possibilidades mais palpáveis de se trabalhar o empoderamento dos alunos que vivem à 

margem através da adoção de abordagens críticas de ensino de LE que invistam na produção 

de contra-discursos, em especial àqueles que pregam a universalização benéfica de valores 

oriundos dos países hegemônicos, sustentados na suposta neutralidade do inglês como LI e 
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(10) ainda que restritos, exemplos de resistência ao mito de que, em relação ao ensino de 

inglês, a regra geral é um quadro de permanente fracasso.  

Em que falham: (1) raramente dispõem da infra-estrutura adequada para o efetivo 

ensino de língua estrangeira, a começar pelo tamanho das turmas, geralmente superlotadas, 

(2) não combatem de forma sistemática o descrédito atribuído à disciplina Língua Inglesa, 

historicamente vista pela maioria dos alunos como secundária, chata, difícil, sem uso 

imediato, que não reprova ninguém, (3) com exceções, não conseguem motivar os professores 

a buscar (re)qualificação lingüística e/ou metodológica, (4) pouco fazem para combater os 

mitos negativos que até hoje perduram sobre a incapacidade do sistema para ensinar inglês ou 

qualquer outra LE, (5) não conseguem empoderar o professor de inglês no sentido de ela/ela 

exercitar sua autonomia nos momentos de escolher os materiais didáticos mais apropriados 

para essa realidade, (6) não são capazes de estimular os alunos a enxergarem o acesso ao 

inglês como um direito, como um bem sociocultural que também lhes pertence, (7) reforçam 

e, às vezes, propagam abertamente a sua condição de fracasso perene, ressaltando, em 

contrapartida, a idéia de que só se aprende a falar uma LE em cursos livres, (8) aceitam 

facilmente a premissa de que para seu aluno, basta desenvolver, na melhor das hipóteses, a 

habilidade (receptiva) de leitura em língua inglesa, (9) se retraem demasiadamente na sua 

condição de “coitadinhos” e não buscam com regularidade meios de estabelecer intercâmbios 

profissionais e acadêmicos com instituições como os cursos livres e as universidades locais, 

nacionais ou até mesmo internacionais e (10) se enclausuram num ambiente de estímulo à 

baixa auto-estima, acomodação, resignação e de tolerância ao apagamento de iniciativas 

interessantes para tornar o ensino e a aprendizagem de inglês de fato atrativos e significativos.  
 

O ensino superior (público e privado):39

O que tem de bom: (1) nos ambientes estudados, infra-estrutura quase sempre 

adequada para o ensino de línguas, (2) professores altamente qualificados, tanto lingüística 

quanto academicamente, (3) pela própria natureza, o espaço ideal para a adoção de 

abordagens críticas aplicadas ao ensino de ILI e LE em geral, (4) a depender do curso, o alto 

prestígio da disciplina Língua Inglesa em relação a outras línguas estrangeiras, especialmente 

na universidade pública, (5) pesquisa e extensão na área de aquisição de LE, embora a maioria 

das instituições se limite ao ensino, (6) iniciativas importantes de democratização do acesso 

ao inglês por parte de alunos de camadas populares, (7) grupos de alunos motivados e que 

   

                                                           
39Dentro da vasta e complexa estrutura da universidade, logicamente, nos limitamos aqui às unidades de Letras, onde a língua 
inglesa aparece como disciplina do currículo dos cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) e pós-graduação 
(especialização, mestrado, doutorado, etc.), assim como da grade de outros cursos na modalidade instrumental.   
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acreditam ser possível aprender inglês nesses espaços, (8) constantes eventos acadêmicos, 

envolvendo estudantes, professores e pesquisadores locais e externos, (9) aumento do 

interesse por parte de pesquisadores dos programas de pós-graduação em língua inglesa e 

Lingüística Aplicada em temas como aquisição do inglês como língua franca, pedagogia 

crítica, multiculturalismo, imperialismo e preconceito lingüísticos, ‘mcdonaldização’ cultural, 

dentre outros, e (10) o privilégio de poderem formar futuros professores de inglês críticos, 

mais politicamente preparados para assumirem o seu papel no atual contexto de ILI.    

Em que falha: (1) em muitas situações de licenciatura dupla, por exemplo, o inglês é 

odiado ou desprezado pelos alunos, prevalecendo uma preferência maciça pelo ensino de 

português como língua materna, (2) turmas grandes, na maioria das vezes, totalmente 

desniveladas, (3) convive-se pacificamente com a sensação de que não se aprende nada na 

aula de inglês, além da gramática (setor privado), (4) adota em seus cursos livros importados 

caros, pouco adequados aos objetivos e às necessidades dos aprendizes, criando-se, nesse 

ambiente, quando muito, a cultura da fotocópia, (6) os professores pouco interferem 

criticamente no conteúdo programático do livro texto adotado, (7) são raras as inovações 

metodológicas mais condizentes com as implicações de se estar ensinando o inglês como uma 

LI, (8) não se reconhece a necessidade nem se propõe algum tipo de estratégia de 

aprendizagem compensatória para a falta absoluta de tempo por parte dos alunos de Letras do 

curso noturno para se dedicarem ao estudo de inglês (setor privado), (9) com algumas 

exceções, continua-se a investir na formação do professor de língua inglesa mais técnico que 

crítico-reflexivo e (10) salvo alguns níveis mais avançados nos cursos de Letras do setor 

público, aulas comunicativas na língua alvo praticamente inexistem.  

De posse das constatações acima explicitadas, podemos argumentar, então, que a 

pedagogia de ILI mais adequada ao nosso contexto e suas realidades específicas é aquela que, 

em primeiro lugar, reconheça e procure refletir na prática de sala de aula as complexidades 

inerentes à condição do inglês como uma língua de alcance global que, dentre outras funções, 

serve de instrumento de comunicação principalmente entre falantes não-nativos. Além disso, 

essa (ou essas) pedagogia(s) deve(m) estar atenta(s) aos objetivos de cada programa, à cultura 

de aprendizagem do alunado, suas referências culturais, demandas e expectativas, cuidando 

para não deixar de desafiar criticamente certos cânones metodológicos que seguem intocados 

ao longo de muitas décadas. 

Uma pedagogia de ILI contemporânea precisa, prioritariamente, assumir sua condição 

mestiça, seu caráter local, contando com professores formados e constantemente 

(re)qualificados a partir de programas de educação lingüística fundados em abordagens 
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críticas e transformadoras. Estes, além de proporcionarem a aquisição e o refinamento do 

conhecimento lingüístico, oportunizam a (re)colocação no mercado de trabalho de 

profissionais de ensino de língua inglesa empoderados e conscientes do seu papel político 

central no combate a pensamentos e comportamentos hegemônicos e homogeneizantes e na 

construção de discursos que levem os aprendizes a exercitar sua cidadania cosmopolita ou 

planetária através da língua mais difundida da atualidade.  

Numa perspectiva mais pragmática, nos três contextos investigados, podemos postular 

que, após uma revisão e reformulação dos objetivos curriculares de cada programa específico 

que levem em consideração as particularidades do atual status da língua inglesa no mundo e o 

que se espera que o aluno aprenda para participar ativamente desse cenário, uma pedagogia 

adequada de ILI será aquela que reconheça esses objetivos e por eles se oriente. É preciso 

também não deixar de compreender as limitações de cada realidade, sejam ideológicas, 

institucionais, estruturais ou conjunturais, e operar de forma eficiente no sentido de, pelo 

menos, se tentar cumprir o que está planejado no tocante ao ensino de língua inglesa.  

Certamente que esses objetivos devem ser re-analisados com alguma freqüência pelos 

próprios professores para que se avalie o nível de viabilidade em que foram concebidos, de 

que forma e em que nível de eficiência respondem às circunstâncias do dia-a-dia que rege 

cada um dos ambientes educacionais. Isto é, dado o contexto específico, quando se trata de 

ensino de língua inglesa, esses objetivos estão operando no nível do ‘real’ ou do ‘ideal’? Tal 

questionamento é muito importante, não para se partir para uma espécie de acomodação 

diante de exemplos de fracasso ou de desinteresse crônico pela disciplina, como acontece nas 

escolas públicas, mas para viabilizar o sucesso a partir de propostas realistas que despertem 

no aprendiz a idéia de que é possível aprender alguma coisa de língua inglesa, mesmo em 

situações desprivilegiadas. Se isso não é feito de forma séria e contínua, a velha prática de 

professores que fazem de conta que ensinam e alunos que fazem de conta que aprendem 

inglês, além dos já tão propalados mitos que segregam e demarcam fronteiras entre segmentos 

e instituições educacionais, tende a se perpetuar.  

Os desafios que a adoção de uma pedagogia adequada de ILI apresenta são muitos. 

Inicialmente, é preciso saber lidar com a resistência natural de inúmeros professores que, por 

experiência ou conveniência, estão acostumados a ‘operar o sistema’ orientados por 

pedagogias de LE importadas dos países centrais. Sem a devida análise crítica, são elas que 

ditam todas as fases do processo de ensino e aprendizagem, das mais filosóficas às mais 

pragmáticas, através de propostas e procedimentos que chegam aos docentes como receitas 

prontas a serem implementadas em qualquer contexto instrucional. Repensar essas práticas 
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mundialmente consagradas a partir de uma pedagogia intercultural crítica com tons locais, 

exige professores autônomos e, acima de tudo, empoderados, conscientes do papel político 

que devem assumir perante as diretrizes impostas por essa nova realidade.  

Nesse pormenor, ao contar com professores com o perfil político aqui delineado, 

veremos, por exemplo, que a escolha da metodologia de ensino de inglês, incluindo a seleção 

de livros e materiais complementares, não pode ser solenemente baseada em modelos 

gestados nos países do ‘círculo central’, pesadamente voltados para suas próprias referências 

culturais e suas culturas de aprendizado. Como vimos ao longo do trabalho, no contexto de 

ensino de uma LI, precisamos privilegiar uma ‘pedagogia mestiça’ que abra espaço para 

referências e materiais oriundos de todas as culturas, em especial, aqueles da(s) cultura(s) 

nativa(s) do aprendiz. Isto é, quando se trata de ‘cultura’ no contexto de ensino e 

aprendizagem de inglês como LI atualmente, grosso modo, podemos nos alinhar com a 

concepção de mundo que está por trás das palavras do narrador do livro Budapeste, de Chico 

Buarque, ao afirmar que “de cada país eu levo assim uma graça, um suvenir volátil” (2003, 

p.7).  

Um outro desafio igualmente importante é destituir do papel de mero coadjuvante o 

componente sócio-cultural das práticas de ensino do inglês. Uma vez aceita a premissa de que 

o ensino de uma língua internacional pressupõe mudanças fundamentais no tocante à sua 

dimensão sócio-cultural, continuar mantendo o caráter acessório da mesma em prol do 

componente lingüístico, denota-se uma atitude, no mínimo, anacrônica, desconectada da real 

natureza do que significa ensinar uma língua desnacionalizada que tem como objetivo 

principal estabelecer diálogos interculturais entre pessoas. Sabemos que mesmo em contextos 

tidos como mais propensos ao ensino calcado em abordagens comunicativas, guardadas as 

devidas proporções, a prática ainda demonstra um distanciamento semelhante àquele dos 

contextos mais voltados para o caráter instrumental da língua, criando, assim, um desestímulo 

dos aprendizes que, via de regra, encaram o estudo da língua inglesa como algo demorado, 

enfadonho e de pouca ou quase nenhuma utilidade. Romper com essa situação, dando um 

tratamento equânime a todos os componentes da linguagem é uma das tarefas mais 

importantes que comprazem o perfil desse profissional alcunhado por vários autores como 

Serrani (2005) de ‘professor interculturalista’. Espera-se desse interculturalista, portanto, 

dentre outras iniciativas, que estimule nos seus aprendizes a edificação de pontes culturais 

com outros povos, garanta o acesso à rica diversidade sócio-cultural que nos cerca e atribua 

ao componente cultural uma importância significativa na concepção e planejamento de seus 

cursos de ILI.   
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A questão do acesso à tecnologia da informação por parte do professor é também um 

desafio a ser enfrentado. Mesmo atuando em contextos mais modestos, um professor de 

língua inglesa que se considere um analfabeto digital está em grande desvantagem em relação 

àqueles colegas que entendem de computadores, lousas eletrônicas, construção de blogs e 

sites interativos, dentre tantas facilidades proporcionadas, principalmente, pelo advento da 

internet. É através da rede mundial de computadores, por exemplo, que o docente poderá 

expor seus alunos a temas mais significativos, em especial aqueles que gerem discussão e 

reflexão crítica, e aos mais diversos tipos e variantes mundiais de língua inglesa, tanto na 

forma de textos escritos quanto em áudio e vídeo. Isso sem falar na possibilidade de se ter 

acesso a notícias em tempo real e materiais culturais de praticamente todos os lugares do 

mundo.   

Quando a internet surgiu, se imaginou que ela seria apenas mais uma ferramenta de 

busca e divulgação de informações estáticas para, no nosso caso específico, se ensinar inglês. 

Com a brutal evolução da tecnologia da informação em todas as áreas, inclusive na de ELI 

(Ensino de Língua Inglesa), professores e alunos dispõem atualmente de uma quantidade 

infinita de serviços úteis como sites de treinamento docente, banco de atividades 

complementares de livros didáticos, tira-dúvidas, enciclopédias completas, dicionários 

ilustrados, materiais instrucionais para todos os níveis de proficiência, só para citar alguns. 

Embora o acesso à rede ainda esteja restrito a menos de 10% da população mundial 

(www.digital-eu.org

Finalmente, não podemos deixar de mencionar também os garrotes institucionais que, 

em muitas situações, aprisionam aquele professor mais crítico e mais empenhado em 

transformar sua sala de aula em um ambiente de ensino que fomente e institua como parte 

corrente do processo de ensino de ILI os aspectos políticos e sócio-culturais da linguagem. As 

jornadas de trabalho exaustivas, geralmente em mais de um emprego, o grande número de 

alunos, a variedade de níveis a serem ensinados de uma só vez, as discrepâncias de faixa 

etária dos aprendizes, os programas concebidos quase sempre na forma de pacotes concebidos 

a partir de conteúdos gramaticais e/ou funções comunicativas a serem cumpridos em períodos 

de tempo cada vez mais rápidos, os sistemas de avaliação preponderantemente quantitativos, 

baseados em habilidades receptivas (leitura e audição) e itens descritivos (gramática e 

vocabulário), além do baixo interesse dos próprios aprendizes em subjetivarem sua 

aprendizagem, convertem-se em desafios a serem trabalhados de forma madura e realista, 

), arriscaríamos a dizer que estar imerso no mundo digital é condição sine 

qua non para a consolidação de uma pedagogia de ILI nas nossas trincheiras.  
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aproveitando-se, claro, o que há de positivo e reformulando-se pontos que imprimem um 

caráter de ‘produção em série’ ao ensino de inglês.  

Entretanto, mesmo diante da constatação destes e de outros obstáculos que 

acompanham o professor no seu dia-a-dia, a estratégia não é jogar fora a água do banho e o 

bebê juntos, mas tentar atingir uma situação de equilíbrio em que professores e alunos 

considerem os aspectos lingüísticos e toda a pragmática que os rege e, em paralelo, também 

assumam a dimensão política inerente ao ensino de ILI. Para se realizar, essa tarefa, dentre 

outras coisas, pressupõe uma tomada de consciência crítica e o exercício contínuo da 

sensibilidade intercultural, uma vez que tais atitudes contribuem de maneira efetiva para a 

consolidação de uma pedagogia de línguas capaz de produzir efeitos que extrapolam os 

limites da sala de aula e gerar resultados com grande potencial de se disseminar pela 

sociedade em geral.  

Respondidas as perguntas de pesquisa, passamos, então, à discussão das hipóteses 

levantadas para o estudo. Como temos deixado claro nas nossas análises, reiteramos que não é 

nossa intenção apresentarmos respostas definitivas, nem muito menos nos arvorar em fornecer 

soluções para questões e/ou problemáticas que exibem complexidades particulares e que 

dependem de inúmeros fatores para serem repensadas e, possivelmente, reformuladas. As 

hipóteses serão analisadas na mesma ordem em que aparecem no Capítulo 1. 

 

Hipótese 1: O professor de inglês de Salvador, de maneira geral, ainda está 

distanciado e/ou alheio dos (aos) últimos desenvolvimentos extralingüísticos e das (às) 

implicações de se ensinar inglês como língua internacional.  

 À luz dos nossos resultados, essa hipótese pode ser considerada apenas parcialmente 

verdadeira. Pelas respostas ao questionário assim como pelas discussões nas entrevistas, 

independente do(s) contexto(s) em que atua, o professor de inglês de Salvador, ‘não’ 

demonstra estar completamente alheio às demandas políticas e às novas implicações 

pedagógicas que emergem a partir da condição de língua internacional alcançada pelo inglês. 

Entretanto, por motivos diversos, que vão desde às crenças fortemente orientadas para o viés 

metodológico do processo à baixa receptividade a mudanças por parte do aprendiz, um certo 

distanciamento dessas questões (ou até uma certa sensação de impotência) se faz evidente no 

momento de desafiar princípios e procedimentos enraizados e conduzir a prática de sala de 

aula a partir de uma pedagogia mais apropriada ao cenário contemporâneo de ensino de ILI.   
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Hipótese 2: O professor de inglês atuando em Salvador não enxerga a sua prática 

como uma atividade político-ideológica.  

Já discutimos em vários momentos o que se espera de um professor de inglês como LI 

que reconhece o processo de ensino e aprendizagem de línguas como uma atividade 

essencialmente político-ideológica. Embora o número de professores estudados tenha uma 

representatividade limitada num vasto universo profissional, em linhas gerais, o nosso 

trabalho oferece pistas que apontam que a hipótese em questão se mostrou verdadeira. 

Objetivamente falando, sabemos que a opção por uma pedagogia de LE despolitizada também 

é uma opção ideológica, mesmo que assumida de forma intuitiva. Sendo assim, nas nossas 

observações, não testemunhamos exemplos contundentes que pudessem ilustrar perfeitamente 

a ação do professor de inglês imbuído do seu papel de educador crítico. Isto é, ao contrário 

dos depoimentos, no dia-a-dia, aquela postura que desafia posicionamentos equivocados 

como a defesa do comportamento supostamente neutro do educador lingüístico, estimulando a 

visão crítica de seus aprendizes, ainda está por se materializar no nosso ambiente.       

 

Hipótese 3:  O professor de inglês de Salvador, não importando o contexto em que 

atua, está descontente com a prática de repetição de padrões pedagógicos ultrapassados e 

assentados em um vácuo social. 

Mesmo investigando a questão de forma indireta, podemos afirmar que essa hipótese 

também mostrou-se apenas parcialmente verdadeira. Apesar das diferentes realidades e das 

limitações que cada professor precisa enfrentar diariamente, podemos notar que as 

preocupações com essa questão também estão mais presentes no discurso que na prática de 

sala de aula. A mimetização quase automatizada de metodologias de ensino de LE 

consagradas, fundamentalmente calcadas em modelos importados de países hegemônicos de 

língua inglesa, continua mais comum do que nunca. Isso demonstra que, apesar de algumas 

iniciativas, quase sempre intuitivas, de se tentar fazer uso de estratégias outras que levem em 

consideração o caráter social da linguagem e que rompa com a orientação tipicamente 

reprodutivista que tomou conta das práticas de ensino de inglês por todo o mundo, ainda 

estamos nos estágios iniciais de uma possível mudança de mentalidade e comportamento. As 

técnicas generalizadas que, de certa forma, transformam o ensino de língua inglesa em uma 

espécie de linha de produção de falantes em série, independentemente do nível que atinjam, se 

multiplicam e se fortalecem. Muitos professores, claro, reconhecem o seu aprisionamento a 

esse sistema, porém nosso trabalho não registrou sinais mais concretos de que nossos 

docentes estão conseguindo romper com o paradigma ‘estrangeiro’ que adotam 
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voluntariamente ou que lhes é imposto pelas instituições em que trabalham. Ou melhor, ainda 

não se deram conta de que, caso se capacitem e empreguem todo o seu potencial e 

conhecimento profundo da realidade local, serão capazes de propor paradigmas nativos de 

ensino de ILI que levem em consideração não só fatores econômicos, sociais, culturais e 

ideológicos nativos, mas também as próprias e legítimas condições de uso da língua inglesa 

nos contextos em que atuam.  

 

Hipótese 4: O professor de inglês de Salvador não adota uma postura 

interculturalmente sensível e pouco trabalha com materiais que fomentem tal atitude.   

Em se tratando de prática, essa hipótese também emergiu como verdadeira. O inglês é, 

definitivamente, a língua de comunicação internacional da atualidade. E é falando essa língua 

que pessoas do mundo inteiro podem interagir umas com as outras, estabelecendo, 

diariamente, encontros interculturais, dos mais comuns aos mais inusitados. A prevalência da 

técnica sobre as dimensões subjetivas nas salas de aula de língua inglesa tem mantido em um 

plano secundário questões importantíssimas que não cabem mais ficar de fora do processo de 

ensino de ILI no cenário contemporâneo. Quando falamos de interculturalidade, não estamos 

nos referindo apenas a fatos isolados sobre a cultura do Outro que precisamos conhecer ou 

discutir, mas especialmente a negociações identitárias que cada aprendiz, ao alcançar uma 

proficiência razoável em ILI, precisa estar habilitado a realizar assim que ele/ela conquista o 

status daquele ‘falante intercultural’ que tanto almejamos formar. Apesar das interessantes, 

porém insuficientes, iniciativas registradas, como adaptações e mudanças de certas atividades 

do livro didático, com o intuito de transformar seu conteúdo em algo relevante para a 

realidade local, vimos que uma postura interculturalmente sensível do nosso professor, 

exercitada na sala de aula, quando muito, incidentalmente, ainda está em construção.   

 

Hipótese 5:  A adoção de uma pedagogia intercultural crítica para o ensino de ILI em 

Salvador aparece como um grande desafio para o professor.   

Pelas inúmeras razões e pelos diversos desafios aqui já apontados, essa hipótese 

também aparece como verdadeira. Ao longo do trabalho vimos que a pedagogia intercultural 

crítica não é um pacote de técnicas ou orientações metodológicas a serem adotadas e 

implementadas, mas um modo de vida. O onipresente processo de globalização elegeu o 

inglês como um dos seus mais poderosos instrumentos de aproximação entre os povos, mas 

também de propagação de discursos que, para não serem difundidos e apropriados sem os 

devidos filtros culturais e ideológicos, precisam ser questionados e analisados criticamente o 
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tempo inteiro. É curioso, entretanto, constatar como o professor de inglês demonstra ainda 

não ter percebido a importância de sua função nesse ambiente de grande instabilidade, 

embates de idéias e incertezas. Em outras palavras, por mais que chamemos a atenção para o 

fato de que ensinar uma língua internacional hoje em dia requer mudanças não apenas de 

natureza metodológica, mas principalmente de atitude perante concepções, princípios e 

conceitos considerados inadequados para a realidade de muitos países, o dia-a-dia nos tem 

mostrado que a revolução necessária ainda está por acontecer. Assumir um modo de vida em 

tais circunstâncias e ser capaz de traduzi-lo para a sala de aula de maneira efetiva e eficiente, 

investindo seus esforços para que os reflexos dessa empreitada política se propaguem por toda 

a sociedade, é talvez o maior desafio que aguarda o professor de inglês contemporâneo. 

Fazendo um balanço da análise de nossas cinco hipóteses, três delas (2, 4 e 5) se 

mostraram ‘verdadeiras’ enquanto duas (1 e 3), parcialmente verdadeiras. Cada um dos três 

instrumentos de coleta de dados, questionário, entrevistas e registros etnográficos, à sua 

maneira, contribuiu para a comprovação ou refutação de nossas hipóteses. O questionário nos 

ofereceu respostas precisas e provocadoras que em muito nos ajudaram a conhecer o perfil de 

um grupo de professores de inglês altamente qualificado e atento aos temas abordados pela 

pesquisa. Nas entrevistas do tipo livre-narrativa, pudemos ver nossos informantes discutir 

espontaneamente seus pontos de vista, explicitar suas idéias, opiniões, seus receios e suas 

demandas a respeito das possibilidades de se adotar uma pedagogia intercultural crítica de ILI 

no nosso contexto. As observações das aulas, por sua vez, nos colocaram diante da prática 

diária do professor e dos diversos cenários de ensino e aprendizagem de língua inglesa, 

desvelando sem retoques a(s) realidade(s) enfrentada(s) por nossos professores no exercício 

de sua profissão.  

Certamente, todos os instrumentos foram importantíssimos para colocarmos à prova 

nossas hipóteses de pesquisa. Entretanto, se formos eleger o mais eficiente e decisivo para a 

efetivação do processo de análise das mesmas, apontaríamos os registros etnográficos. Isso 

porque foi a partir das observações de aulas e do contato direto com a realidade de sala de 

aula que pudemos estar frente a frente com o que é feito ou deixado de fazer por nossos 

professores, considerando os mais diversos contextos. O acesso à prática dos docentes nos foi 

de grande valia porque ali se abriu a possibilidade de observar in loco discurso e ação 

pedagógica. Portanto, no auxílio ao trabalho de confrontar esses elementos que se refletem em 

praticamente todas as hipóteses, os registros etnográficos foram fundamentais para que 

pudéssemos prová-las por completo ou até mesmo parcialmente.       
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Finda a reflexão em torno das hipóteses do trabalho, apresentamos a seguir algumas 

sugestões e/ou recomendações que servem a dois propósitos principais: alinhar os pontos 

centrais da pesquisa e apontar iniciativas que possam estimular a sensibilização de professores 

de língua inglesa que atuam nas diferentes frentes educacionais de países com o perfil do 

Brasil e, por conseguinte, levá-los à adoção de uma pedagogia intercultural crítica de ILI. 

Sendo assim, com base nas análises e nos resultados da pesquisa, para alcançarmos tal 

objetivo é necessário que cada profissional de ensino de ILI se empenhe em:       

reaproximar a educação lingüística da educação geral e, portanto, das questões 

sócio-políticas inerentes ao processo de formar pessoas;  

reconhecer e conduzir o ensino de línguas, principalmente de ILI, como uma 

atividade política;    

compreender a linguagem como um instrumento essencialmente social e ideológico 

e não como um pacote de regras gramaticais a serem memorizadas;   

rejeitar metodologias que privilegiem práticas voltadas para uma educação 

lingüística de caráter ‘bancário’, no sentido freireano (ver p. 132);  

buscar a re-significação de conceitos, a reavaliação de paradigmas de ensino de LE, 

o questionamento de métodos e procedimentos fundados em modelos que sempre remetem ao 

falante nativo;  

engajar-se com maior freqüência em programas de ‘desenvolvimento’ ao invés de 

‘treinamento’ profissional, buscando adquirir conhecimento em conteúdos pedagógicos e não 

apenas metodológicos;  

analisar criticamente a realidade que nos cerca, levando em consideração a natureza 

altamente sensível do papel exercido pela língua inglesa no mundo de hoje; 

investir no desenvolvimento de sua competência intercultural crítica para então ser 

capaz de fomentar similar habilidade nos seus aprendizes;  

entender que a língua inglesa, hoje em dia, é aquilo que todos os seus falantes, 

nativos ou não, fazem dela;    

preparar o aprendiz para se tornar um falante de ILI capaz de operar tanto em nível 

global quanto local;  

defender e adotar iniciativas de democratização do acesso ao ILI;    

combater mitos, preconceitos, xenofobias, imperialismos de todo tipo, em especial 

aqueles relacionados à linguagem;     
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conceber e implementar conteúdos e metodologias de ensino culturalmente sensíveis 

que verdadeiramente reflitam a realidade dos aprendizes e que atentem para seus objetivos 

específicos, imediatos ou não; 

desenvolver ou implementar abordagens críticas de ensino de ILI que venham 

contribuir para a auto-percepção do aprendiz como ser humano e como cidadão cosmopolita.   

 

Não escapa à nossa percepção o fato de que essas sugestões e recomendações 

representam apenas uma fração da grande quantidade de temas vinculados ao rico campo da 

educação lingüística e que muitas delas, de uma forma ou de outra, aparecem embutidas na 

descrição do perfil do professor de ILI contemporâneo que as antecede. A nosso ver, essa 

confluência é benéfica, pois além de reforçar o conhecimento construído cientificamente, 

presta-se ao papel de sintetizar não apenas resultados e achados de um trabalho de pesquisa, 

mas também crenças e expectativas. Alimentamos também esperanças de, muito em breve, 

podermos nos deparar com colegas professores de língua inglesa dessa cidade, desse país e de 

muitos lugares do mundo engajados numa pedagogia de inglês como LI independente, 

libertária, crítica e transformadora.  

É nesse cenário inconstante, incerto, de disputas por poder, de tantos discursos e 

contra-discursos, de silêncios e apagamentos, onde uma língua desgarrada avança numa 

trajetória de conquista jamais imaginada, que o(a) professor(a) de inglês aparece como 

elemento central. É nesse palco que ele/ela assume o papel de protagonista de uma história 

que desconsidera nacionalidades e dispensa custódias. Uma história que tem pela frente a 

árdua, porém gratificante tarefa de abrir as portas de um novo mundo para seus aprendizes, 

dando-lhes a chance única de estes travarem diálogos interculturais, negociarem identidades, 

se colocarem ativamente no mundo, tornando-se, enfim, cidadãos planetários através do 

domínio desta que é hoje, gostemos ou não, a ‘nossa’ língua internacional: o inglês ‘nosso’ de 

cada dia.  

Fernando Pessoa, o grande poeta e ensaísta lusitano, em um dos seus escritos sobre a 

trajetória exponencial alcançada pela língua portuguesa, principalmente a partir de seu périplo 

intercontinental na trilha das conquistas territoriais do Estado lusitano, argumenta que o 

problema de uma língua internacional é uma questão de arrependimento. Segundo ele, 

“quando recorremos a essa forma de língua, não estamos, na verdade, à procura de algo novo, 

mas daquilo que perdemos” (1999, p.45). Uma avaliação mais acurada dessas palavras mostra 

claramente que aqui emerge uma visão que cede espaço a algumas conotações de cunho 

imperialista. Afinal, são sempre as forças dos impérios, dentre elas, indubitavelmente, a sua 
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língua, que no jogo internacional pelo poder e por fortunas, estão sempre em busca de resgatar 

algo que uma força maior, em algum momento, lhes tomou.     

Nós, os antigos povos conquistados, claro, também perdemos. E muito. Mas, ao 

contrário dos impérios, por algum motivo ainda inexplicável, talvez não tenhamos nos 

empenhado com o afinco necessário ou nos munido das armas apropriadas, para, ao longo da 

nossa jovem história, reconquistarmos o que nos foi tirado ou implacavelmente apagado, 

como, por exemplo, as centenas de línguas indígenas brasileiras que desapareceram, só para 

ficar na área da lingüística. No caso do inglês, hoje a língua mais falada do planeta entre não-

nativos, diferentemente das antigas colônias britânicas, sabemos que ele não chegou às nossas 

terras exatamente pelas práticas e rotas imperialistas tradicionais. Bem ou mal, os territórios 

conquistados foram outros.  

Sem jamais ameaçar a soberania do português brasileiro, o inglês, na melhor das 

hipóteses, se tornou a LE mais estudada do país. Contudo, no momento atual, na qualidade de 

língua nativa dos (ex-)impérios americano e britânico, ela não mais nos interessa. Não a 

queremos mais nessa condição porque, ao assumir sua faceta de língua ‘mochileira’, 

enveredando por um caminho sem volta mundo afora, contaminando e deixando-se 

contaminar pelo salutar contato com tantas outras línguas e culturas, ela alforriou-se da tutela 

de seus tradicionais senhores. Assim, nessa nova condição, ela permitiu que nós, os seus mais 

de um bilhão de falantes não-nativos, dela nos apropriássemos e nela imprimíssemos formas, 

sentidos e identidades locais tão diferentes e díspares como nunca se vira registrado na 

história das línguas naturais.  

Portanto, sem discordar totalmente da afirmação de Pessoa, mas a re-interpretando à 

luz do panorama atual, ao nos debruçarmos sobre a questão do inglês como a língua 

internacional dos tempos modernos, na realidade, não estamos exatamente diante de algo que 

outrora perdemos, mas de algo que, provavelmente, nunca tivemos ou testemunhamos antes: 

uma língua ‘multimestiçada’ que, respeitando as diferenças e as idiossincrasias de cada 

contexto em que porventura opere ou venha a operar, seja independente e flexível o bastante 

para promover o milagre do qual nos fala o cronista Millôr Fernandes na epígrafe desse 

Capítulo. Ou seja, a faceta milagrosa do inglês como LI se revela através da possibilidade de 

unir pessoas de culturas e histórias totalmente distintas em diálogos interculturais e de se 

tornar um instrumento sócio-cultural, por excelência democrático, seguro, livre de “tutelas 

autoritárias” (Millôr, mais uma vez). Isso para que falantes do mundo inteiro, sejam ricos ou 

pobres, negros ou amarelos, capitalistas ou comunistas, democratas ou republicanos, católicos 

ou protestantes, cubanos ou americanos, etc., se façam inteligíveis nessa língua de todos e 
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consigam, conseqüentemente, criar um ambiente global de harmonia, de troca de informações, 

participação ativa, produção de conhecimento e, acima de tudo, de liberdade.  

É trazendo essa realidade e todas as suas implicações políticas para o ambiente da sala 

de aula de LE que a razão para a existência desse trabalho se materializa. O inglês está aí, nas 

ruas, na mídia, trafegando freneticamente pelas infovias da internet, bombardeando nossos 

olhos, nossos ouvidos, nossas vidas. Nas circunstâncias atuais, ignorá-lo é um ato 

praticamente inconcebível. Não porque queremos ou ansiamos por falar fluentemente a língua 

nativa de uns Estados Unidos, mas porque queremos falar de igual para igual com os Estados 

Unidos e com o mundo. Desejamos nos apoderar dessa língua, queremos aprendê-la para usá-

la à nossa maneira. Não apenas como um artigo de luxo para poucos, mas como um direito 

para todos, democraticamente conquistado.             

À guisa de conclusão, Chico Buarque de Holanda abre o texto do seu último livro, 

Budapeste, com a seguinte declaração: “Devia ser proibido debochar de quem se aventura em 

língua estrangeira” (2003, p.5). Esse trabalho de pesquisa, nas suas convicções e nos seus 

achados, corrobora incondicionalmente com o nosso notável compositor e escritor. Pelas 

duras penas inerentes ao percurso, pelas barreiras a serem transpostas, pelo tempo a ser 

dedicado a cada pequena tarefa, pelas frustrações em não saber lidar com tantos erros, pelo 

medo de errar, pelos pudores em não tentar domar a LE que decidimos aprender, em não 

domesticá-la, nativizá-la nos sons, nos tons, nas cores, nos sabores, como habilmente fazemos 

com a nossa língua de berço, é verdade, jamais deveríamos subestimar quem se aventura em 

língua estrangeira. Em tempos de língua internacional, língua de todos, língua de ninguém, 

mais do que nunca. Indubitavelmente, isso é PEDAGOGIA CRÍTICA! 
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