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RESUMO 

 

 

Esta dissertação analisa produções acadêmicas que tratam de representações sociais, 

língua e cultura sobre o ensino do Inglês e tem por como objetivo verificar qual é o 

conceito de língua e cultura que predomina nas dissertações e tese selecionadas para 

este estudo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, tendo como 

matriz de busca dados da plataforma CAPES e Google Acadêmico. Sendo assim, 

primeiramente trago um panorama de alguns entendimentos atribuídos à cultura: a) a 

ideia antropológica de cultura; b) a concepção sociológica; e c) a acepção pós-moderna, 

conforme Bhabha e Hall. Além disso, neste trabalho, utilizo o princípio de 

representações sociais que, segundo Moscovici são formas de representações coletivas 

dinâmicas que prescrevem e condicionam os aspectos simbólicos de uma sociedade. 

Concomitante com tais ideias adota a concepção de língua como discurso com base em 

Bakhtin dialogando com a noção de língua como cultura de acordo com Kramsch. E 

ainda, partindo da posição atual do Inglês como Língua Franca/Internacional, procuro 

constatar qual é o lugar da cultura nesse status da língua inglesa. Como base teórica 

para o ensino de Inglês como Língua Franca considera os apontamentos de McKay 

(2012), Jenkins (2007), Cogo (2012), Seidholfer (2005) e Pennycook (2007). Portanto, 

com este estudo foi possível construir uma visão acerca das representações sociais 

apresentadas por pesquisadores referentes aos aspectos culturais atrelados à língua 

inglesa e ao status do inglês enquanto uma língua franca, além de verificar como a 

cultura tem sido abordada no ensino de inglês segundo as percepções destes autores. As 

conclusões também indicam possibilidades de ampliar este tema, por meio da realização 

de pesquisas com grupos de estudantes de língua inglesa de diferentes contextos para 

verificar como a relação língua/ cultura é compreendida no processo de ensino- 

aprendizagem e qual a imagética que envolve a língua inglesa para estes sujeitos. 

 

 

Palavras-chave: Representações Sociais; Língua Inglesa; Cultura. 

      

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes academic productions that deal with social representations, 

language and culture about the teaching of English and aims to verify which is the 

concept of language and culture that predominates in the dissertations and thesis 

selected for this study. This is qualitative research, of bibliographic character, having as 

search matrix data from the CAPES platform and Google Scholar. Therefore, first I 

bring an overview of some understandings attributed to culture: a) the anthropological 

idea of culture; b) the sociological conception; and c) the postmodern meaning, 

according to Bhabha and Hall. Furthermore, in this work, I use the principle of social 

representations which, according to Moscovici, are forms of dynamic collective 

representations that prescribe and condition the symbolic aspects of a society. 

Concomitant with such ideas, it adopts the conception of language as discourse based 

on Bakhtin, dialoguing with the notion of language as culture according to Kramsch. 

And yet, starting from the current position of English as a Lingua Franca/International, I 

try to verify the place of culture in this status of the English language. As a theoretical 

basis for teaching English as a Lingua Franca, it considers the notes of McKay (2012), 

Jenkins (2007), Cogo (2012), Seidholfer (2005) and Pennycook (2007). Therefore, with 

this study it was possible to build a vision about the social representations presented by 

researchers regarding the cultural aspects linked to the English language and the status 

of English as a lingua franca, in addition to verifying how culture has been approached 

in the teaching of English according to the perceptions of these authors. The 

conclusions also indicate possibilities to expand this theme, by conducting research with 

groups of English-speaking students from different contexts to verify how the 

language/culture relationship is understood in the teaching-learning process and what 

imagery involves the language English for these subjects. 

 

Keywords: Social Representations; English language; Culture 
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     INTRODUÇÃO     
      

Este estudo busca compreender, em uma perspectiva bibliográfica, os conceitos 

de representações sociais, língua e cultura a partir da análise de produções acadêmicas 

delimitadas entre o período de 2010 a 2020, as quais pautam suas investigações em 

trabalhos científicos que pesquisaram o tema. 

A seleção do tema desse estudo se deve a dois fatores, relacionados à 

experiência pessoal da proponente da pesquisa. Primeiramente, por conta de sua atuação 

profissional enquanto professora de Língua Inglesa nos ensinos Fundamental e Médio. 

Segundo, por questões que me inquietam referente ao tema desta pesquisa. 

A partir dessas premissas e estudo acerca da questão, optou-se por desenvolver 

uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, na qual se busca responder a seguinte 

questão: como os trabalhos acadêmicos abordam as representações sociais, língua 

inglesa e cultura? 

Com base nesse questionamento, delimita-se o objetivo geral desta pesquisa: 

Verificar qual é o conceito de língua e cultura que predomina nas dissertações e tese 

selecionadas para este estudo. Como objetivos específicos, tem-se: 

. Caracterizar quais conceitos que os autores apresentam por língua e por cultura 

e qual a relação entre ambos os conceitos.  

. Levantar quais conceitos de representações sociais construídas pelos autores 

em relação à língua inglesa e o processo de ensino desta.  

. Apresentar os autores que sistematizaram Inglês como Língua Franca e como a 

cultura se relaciona a este status da língua. 

Para cumprir os objetivos e responder à questão de pesquisa, adota-se uma 

metodologia de análise qualitativa, de base bibliográfica, na qual são analisados oito 

trabalhos acadêmicos – quatro dissertações e uma tese - que abordam direta ou 

indiretamente os conceitos de representações sociais, língua inglesa e cultura. 

Este trabalho se justifica pela necessidade cada vez mais latente de compreensão 

do ensino de língua inglesa em sua articulação com a cultura e com as representações 

sociais.  Nesse sentido, nenhuma forma de educação é neutra, mas sim, incorporada 

pelas vivências, culturais de cada grupo de sujeitos que a integra, observando assim que 
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em ambientes escolares há uma presença constante de sujeitos multilíngues, cada seu 

inserido em seu meio cultural contudo se relacionado em seu meio escolar. 

Sendo assim, é possível observar as mudanças ocorridas no ensino de línguas 

nas últimas décadas até os dias de hoje, uma crescente preocupação sociocultural, por 

vezes sobrepondo à gramática, reforçam essa tendência. Segundo Henkel (1992), 

profissionais de ensino/aprendizagem de língua estrangeira (língua inglesa) está cada 

vez mais certa que o tratamento da cultura tem uma relação com o ensino de uma língua 

estrangeira (LE), pois, segundo o referido autor, muitas vezes falantes não nativos se 

comportam de maneiras não apropriadas do uso que fazem da língua estrangeira, e na 

maior parte os falantes não sabem o que está ocorrendo. Sendo assim, a importância do 

conhecimento de aspectos culturais reside no fato de que há a possibilidade de choques 

dessa natureza com o contexto de que a língua inglesa é utilizada. 

As representações sociais são resultantes da interação social pelo que são 

comuns a determinado grupo de indivíduos. São um conjunto de explicações, crenças e 

ideias que permitem evocar um dado acontecimento. 

Por isso a importância de cinco pesquisas científicas selecionadas sobre 

“Representações Sociais acerca da Língua Inglesa e Cultura”, para retratar trabalhos que 

tratam do tema e de sua relevância. Para Jodelet (2001, p.20) “sempre necessitamos 

saber o que temos a ver com o mundo que nos cerca. E necessário ajusta-se, conduzir-

se, localizar-se física ou intelectualmente, identificar e resolver problemas que ele põe”. 

Compartilhamos o mundo com outros, neles nós apoiamos; às vezes convergindo 

outras; divergindo, para gerenciá-lo, compreendê-lo ou discordar. Por isso as 

representações são tão importantes na vida cotidiana.   

Muitos pesquisadores afirmam que o ensino da língua estrangeira (LE) não pode 

ser separado do ensino da cultura, por exemplo, Kramsch, (1994), e vários outros, tais 

como, Pennycook (2007), Gimenez (2015). A cultura, com suas múltiplas definições, 

muitas vezes tem encontrado um lugar na sala de aula de LE apenas no que se referem a 

aspectos perceptíveis, tais como: artes, costumes ou datas comemorativas. 

A importância do conhecimento de aspectos culturais reside no fato de que há a 

possibilidade de choques desta natureza no confronto com o contexto em que a LE é 

utilizada. O surgimento de estereótipos e a criação de barreiras culturais também podem 

ser minimizados pelo entendimento do processo de funcionamento de uma língua.  E é 

por esse processo de funcionamento que passam os fios culturais que nos fazem 

compreender por que um povo pensa e age de certo modo, muitas vezes tão diferente do 
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nosso, com suas peculiaridades. A partir da posição dos autores citados, penso que as 

“representações sociais” então incutidas no nosso cotidiano e, também, no fato de que a 

“cultura” está relacionada de forma intrínseca ligada à “linguagem”. Esta pesquisa está 

estruturada em quatro capítulos. No primeiro, há a apresentação de algumas teorias que 

fundamentaram a pesquisa. 

Para discutir melhor essas questões, a presente dissertação esta organizada em 

quatro capítulos. 

 A princípio, este trabalho realiza no primeiro capítulo uma revisitação a alguns 

teóricos atribuídos ao conceito de cultura em diferentes áreas, como Eagleton (2005), 

Williams (1992), Bauman (2012), dando maior ênfase ao conceito pós-moderno de 

cultura, citando principalmente as reflexões de Bhabha (2013) e Hall (2006,2013). Em 

seguida, ainda no mesmo capítulo, é abordado o que são representações sociais de 

acordo com o estudo de Serge Moscovici (2009), uma vez que são conceitos cruciais 

para que os objetivos do estudo sejam alcançados. Ainda no capítulo da fundamentação, 

é apontada a concepção de língua como cultura de acordo com Kramsch (1993 1998). 

No segundo capítulo, há a delimitação da metodologia da pesquisa, com 

destaque às perguntas que buscamos responder com esta análise, o contexto em que 

foram realizados, os conceitos usados, a abordagem metodológica e os instrumentos 

usados para a geração de dados. Além disso, assinalado o caráter comparativo desse 

trabalho, uma vez que o estudo será voltado para a análise de um aspecto social relativo 

ao conceito de Representações Sociais de Língua Estrangeira (LE) e Cultura. 

No terceiro capítulo, os dados obtidos são expostos detalhadamente, 

relacionados aos referenciais teóricos que embasam este trabalho. Tudo isso com o 

intuito de confirmar ou refutar as hipóteses levantadas ao longo desta pesquisa em 

relação à representação social, língua e cultura. 

Por fim, no capítulo dedicado às considerações finais, é retomada a pergunta de 

pesquisa: como os trabalhos acadêmicos abordam as representações sociais, língua 

inglesa e cultura? E serão apresentadas algumas observações sobre as respostas obtidas. 

Ademais, são expostos quais foram os entendimentos para o conceito de cultura, 

representações sociais e língua inglesa presentes nas dissertações e tese selecionados 

para o estudo, com destaque a como estes percebem a relação existente entre língua e 

cultura no ensino de idiomas 
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CAPÍTULO 1 

 

 O objetivo desse capítulo é apresentar algumas teorias que versam acerca da 

temática da pesquisa, sobretudo em relação à língua como cultura, conceito pós-

moderno de cultura e as representações sociais. 

 

1.2 LÍNGUAS: ALGUNS CONCEITOS E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA 

 

Como o foco desta pesquisa são as representações sociais acerca da língua 

inglesa (LE) é preciso definir qual é a concepção de língua na qual essa pesquisa se 

embasa. Sendo assim, primeiramente são apresentadas três concepções de língua e suas 

implicações. Língua pode ser entendida como: 1º código; 2º função; ou como 3º 

discurso. 

A princípio a noção de língua como código resulta de uma concepção 

estruturalista, da qual o principal nome seria do teórico suíço Ferdinand de Saussure. 

Para o estruturalismo, a língua é um código que permite a comunicação entre falante e 

ouvinte. Para Jordão (2006), nessa concepção a língua funciona como uma ferramenta 

intermediaria entre o sujeito, ou seja, o sujeito não participa da construção de sentidos 

dessa realidade. Além disso, Saussure (2006) apresenta dicotomicamente com relação à 

fala e considera a língua como uma faculdade da linguagem. Partindo desse ponto de 

vista, a língua é compreendida enquanto um sistema de normas reproduzidas 

sincronicamente por falantes de uma língua.   

A língua (langue) se localiza no âmbito social, uma vez que é concebida como 

forma de conjunto linguístico, entidade social e realidade sistêmica e funcional, 

conforme sugere Saussure (2006). Dessa maneira, a língua carrega as experiências que 

marcaram uma comunidade ao longo de sua existência, nesse viés, acredita-se que a 

língua não é um ato individual, visto que só se realiza de acordo com as experiências 

dentro de um grupo, isto é, em uma sociedade. 

Portanto, se a língua e a fala são elementos que ocorrem separadamente, a fala é 

um ato individual já que, como expõe Saussure (2006, p.22), “Com o separar a língua 

da fala, separa-se ao mesmo tempo: 1º, o que é social do que é individual; 2º, o que é 

essencial do que é acessório e mais ou menos acidental”. Sendo assim, podemos afirmar 

que o estruturalismo concebe a língua como uma cadeia de códigos responsáveis pela 

codificação e decodificação de mensagens entre falantes de uma sociedade.  Como 
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afirma Jordão (2006), a língua representa o mundo e permite acesso a ele; ela é um 

sistema fechado, transparente, que pode ser separada de seu uso social e ideológico. 

Ensinar uma língua sob essa perspectiva pressupõe-se o uso do código 

linguístico e as regras de como esse código opera para formar estruturas aceitas dentro 

da normatividade da língua, como ensino-aprendizagem de decodificação do 

conhecimento linguístico e também do mundo. Ainda segundo o estruturalismo, 

acredita-se que existem pessoas capazes de levar aos menos privilegiados a realidade do 

mundo (JORDÃO, 2006). Portanto, fazendo uma analogia com os pressupostos 

estruturalistas de língua, o professor seria a pessoa responsável por “levar a luz” como 

aponta Jordão (2006), para que os alunos, os desprivilegiados, enxerguem a realidade do 

mundo. Em outras palavras, o professor tem o poder de mostrar a verdade para seus 

alunos. 

A segunda concepção considera a língua como função ou comunicação, isto é, a 

língua é percebida como instrumento não autônomo de um ato comunicativo. Nessa 

abordagem, a língua é um instrumento que tem por função a comunicação dentro de um 

contexto social. Assim, o contexto social é fundamental para dar sentido às situações 

comunicativas e o uso da língua deixa de ser vista apenas como estruturas gramaticais 

descontextualizadas. Portanto, a visão funcional da língua preza o estabelecimento da 

comunicação entre locutores e interlocutores que participam de um contexto 

especificam; nesse contexto, o aluno deve aprender a adequar o uso da língua para 

aquela situação de forma eu seu uso tenha sentido. Um bom exemplo são as atividades 

em sala de aula que procuram simular situações comunicativas reais na língua alvo. 

Então, a língua é tida como função da prática comunicativa e o foco é a comunicação. 

Por último, a concepção pós-estruturalista de língua a vê como discurso e propõe 

que o sujeito interpreta o mundo por meio de lentes, sendo o discurso uma dessas lentes 

na qual os significados são constituídos e materializados (JORDÃO, 2006). Dessa 

forma, os sentidos não são fixos, mas são construídos a cada nova situação discursiva e 

cada discurso é influenciado por vários outros discursos que circulam no contexto 

social. 

 A língua como discurso é um fator social por excelência. Essa visão de língua 

como fator social pode ser contextualizada pelos estudos de Mikhail Bakhtin. Essa visão 

de Bakhtin (1995) entende o sujeito como um ser social que age e interage em uma 

esfera social por meio da linguagem, ou seja, suas ideias se materializam no discurso. 

Sendo assim, Bakhtin (1995) percebe a língua como fator social, pois defende a 
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efetivação da linguagem no âmago social, sendo todo discurso carregado ideológica e 

historicamente. Como propõem os filósofos russos. 

 

[...] O discurso verbal, tomado no seu sentido mais largo como um fenômeno 

de comunicação cultural deixa de ser alguma coisa autossuficiente e não pode 

mais ser compreendido independentemente da situação social que o 

engendra. (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1976, p.4)   
 

 Na concepção bakhtiniana, a língua se manifesta como um processo, ou seja, ela 

se realiza e ganha sentido conforme cada contexto interacional, apresentando no 

discurso toda ideologia que permeia cada contexto; portanto, a língua não é algo 

concluído e imutável. Essa ideia é de grande importância no ensino de línguas, sabendo 

que aprender uma segunda língua só tem sentido se tiver uma função real e social para o 

aprendiz. Dessa maneira, como apresenta Bakhtin (1995), a língua é um signo 

ideológico que se realiza na interação entre sujeitos em determinado contexto social. 

Considerando, então, a noção e língua como discurso para o ensino-aprendizagem, 

entende-se que o professor e os alunos não têm uma posição definida, mas são 

possuidores de um olhar ideológico sobre o mundo, que estão sempre questionando na 

busca de conhecimento daquilo que faz sentido em suas realidades sociais. 

 Considerando a questão cultural, e desta noção de língua, acreditamos que sendo 

a língua constituída a partir do social, ela não pode ser separada da carga sociocultural 

de seu contexto de uso. Nesse viés, cultura deixa de serem apenas informações 

adicionais como acontecia nas abordagens tradicionalistas de ensino de línguas e passa a 

ser constituinte da língua. E então, fala-se em língua como cultura. Kramsch (1993, 

1998) faz uma reflexão sobre essa relação de dissociação de cultura e língua no ensino 

de línguas declara que 

 

Se, no entanto, a linguagem é vista como prática social, a cultura torna-se o 

cerne do ensino de línguas. A consciência cultural deve então ser vista tanto 

como o que possibilita a proficiência linguística, quanto como sendo o 

resultado da reflexão sobre a proficiência na língua. (KRAMSCH, 

1993/1998, p. 08). 
 

 O ensino de uma “língua como cultura” deve ter como finalidade que o aluno 

enxergue e reflita sobre a sua cultura em relação à cultura do outro, ou seja, espera-se 

que o estudante seja hábil a se enxergar e se comportar tanto como o indivíduo de fora, 

que tem sua própria identidade e consciência cultural, quanto como um sujeito 

interagente com outra comunidade linguística em que ele está se inserindo e aprendendo 

com situações culturais contextualizadas, criando suas representações numa esfera 
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intercultural (KRAMSCH, 1998). Em outras palavras, partindo do pressuposto de que a 

ideia de cultura é fluida e mutável, as representações referentes à cultura devem ser 

construídas nesse espaço de trocas interculturais em que o discurso é o cerne, de 

maneira que faça sentido e seja significante para o aluno. 

 Os pressupostos da concepção de língua como discurso para o ensino ressaltam 

que, quando ensinamos uma língua, estamos apresentando uma nova forma do aluno se 

posicionar perante o mundo e construir suas próprias reflexões sobre a realidade. A 

maneira de concretizar nossos e entendimentos sobre a realidade se faz pela linguagem, 

haja vista, que a linguagem é considerada sempre ideológica e existe por meio das 

relações culturalmente estabelecidas. Segundo Jordão (2006), a neutralidade na 

percepção da realidade não é plausível, pois enxergamos o mundo através de lentes e a 

linguagem é uma dessas lentes. A autora ( Clarissa Jordão??) ressalta que: 

 

[...] a própria linguagem é um desses pares de lentes, que faz com que nossos 

entendimentos do mundo sejam construídos de uma determinada maneira e 

não de outra – é um dos sistemas de representação desenvolvida 

culturalmente, adquirida socialmente e determinante dos procedimentos 

interpretativos de que dispomos. A cultura, nesse sentido, está longe de ser 

um sistema estruturado e fixo de valores ou formas de comportamento: ela é 

um processo dinâmico de produção de sentidos possíveis, aceitáveis, 

legítimos, mantido e reforçado tanto por coletividades (instituições sociais 

como a família, a religião, a escola) quanto por indivíduos. (JORDÃO, 2006, 

p. 05) 
 

É importante destacar que somos responsáveis pelas nossas interpretações do 

mundo. Nossas representações não são fixas, mas sim parciais, assim como é nosso 

poder na sociedade. De acordo com Jordão (2006), a consciência crítica e a reflexão 

permanente são atitudes características da visão pós-estruturalista de língua. Posto isso, 

devemos ter em mente que, quando ensinamos uma língua, estamos ensinando 

interpretação do mundo, já que, conforme ressalta Jordão: 

 

Como tudo o que temos são interpretações, o que ensinamos quando 

ensinamos língua são interpretações, são possibilidades de construção de 

sentidos, quer o façamos explicita e conscientemente, ou não. Nessa visão, 

não há como recomendar ao professor de línguas que trabalhe com cultura 

em sala de aula, pois ele estará sempre trabalhando com cultura, mesmo que 

não a tematize – língua e cultura são indissociáveis, e não apenas por uma 

questão de vontade: ambos são procedimentos interpretativos arbitrários e 

socialmente constituídos e legitimados, interdependentes e mutuamente 

influenciadores. (JORDÃO, 2006, p. 7) 
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 Diferentemente da proposta estruturalista de língua em que está tem a função de 

nomear as coisas do mundo, na concepção pós-estruturalista a língua constitui nosso 

mundo da maneira que nós o percebemos. Não existe uma realidade objetiva pronta e 

estática para ser observado, o que existe é uma construção da realidade por meio da 

linguagem em cada interação social crítica que estabelecemos. Enquanto professores de 

língua estrangeira, temos o compromisso de ensinar procedimentos interpretativos da 

língua-alvo, não apenas da língua materna.  A sala de aula de língua estrangeira é um 

ambiente de construção de sentidos e compreensões de um mundo diferenciado, 

conforme descreve Jordão (2006). 

 

A sala de aula de línguas estrangeiras pode oferecer aos alunos pares de 

lentes que lhes permitam olhar o mundo diferentemente, lançando mão dos 

procedimentos interpretativos utilizados discursivamente na língua 

estrangeira ou simplesmente estando consciente da existência e 

consequentemente das possibilidades interpretativas das determinações 

discursivas concebidas pela língua estrangeira. Ou ainda construindo novos 

procedimentos interpretativos a partir da combinação e/ou da ressignificação 

dos procedimentos construídos em uma ou outra língua. (JORDÃO, 2006, p. 

8) 
 

 Estamos lidando diretamente com um fenômeno de cunho social ao tratarmos de 

representações culturais no ensino de língua inglesa. Assim sendo, a concepção de 

língua aqui adotada é a concepção pós-estruturalista em que está é entendida como 

discurso. Voltamos à posição de que a cultura, assim como os sentidos, não é fixa, mas 

sim construída no contexto social por meio de nossas experiências, em que o discurso é 

a maneira de constituir e dar sentido à realidade. Sendo assim, língua e cultura são 

constituídas unilateralmente no âmago social e podem ser entendidas como noções 

indissociáveis. 

 

1.3  CULTURA, UMA COMPLEXIDADE DE DEFINIÇÕES. 

 

Uma das palavras de prestigio ultimamente é “cultura”, a qual se tornou um 

conceito que pode definir ou contradizer ideias. Cultura é uma ideia extremamente 

importante para a interpretação do mundo atual, sem esquecer sua relação com a 

política. O termo cultura pode assumir diferentes perspectivas de acordo com a área de 

estudo ou contexto situacional, histórico e social em que é empregado. Portanto, 

comecemos por conhecer algumas acepções atribuídas ao conceito em diferentes 

perspectivas e momentos históricos. 
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Sendo assim, é importante ressaltar que a intenção desse capítulo não é exaurir 

todas as possíveis acepções para o termo, mas descrever algumas visões a que ele 

remete, as quais servirão como base para a análise dos dados da pesquisa. Desse modo, 

o ponto de partida será a etimologia da palavra cultura. 

Para Eagleton (2005), cultura é um conceito derivado da natureza, tendo como 

significado original a noção de “lavoura” e “cultivo agrícola”. O termo vem da raiz 

latina colere, podendo significar muitas coisas, desde a ideia primordial de cultivar (a 

natureza), como também pode ser entendido como habitar, adorar ou proteger. Mas 

colere também resulta em outro radical latino, cultus, no sentido religioso de “culto” a 

uma divindade. Se cultura, inicialmente, sugere o cultivo á natureza, também pode ser 

entendida como o cultivo da natureza individual, o cultivo do Eu. 

A essa ideia, Eagleton (2005) refere-se como autocultura, a qual se preocupa 

com a natureza humana cultiva e refina a dualidade existente no interior do indivíduo. O 

autor afirma, ainda, que, “Como cultura, a palavra natureza significa tanto o que está 

volta como o que está dentro de nós, e os impulsos destrutivos internos podem 

facilmente ser equipados as forças externas” (2005, p.15). Raymond Williams (1992) 

também se atenta para a complexidade do termo e ressalta que esse nome fora utilizado 

inicialmente para indicar um processo ligado à natureza, ou seja, a cultura entendida 

como cultivo de vegetais e animais, ou, ainda, a cultura como o cultivo ativo da mente 

humana. 

Da mesma forma, ao pensar na analogia entre cultura e natureza, Bauman 

(2012), aponta em seu estudo, que na segunda metade do século XVIII, o conceito de 

cultura foi originalmente empregado para diferenciar as realizações de ordem humana 

dos fatos “duros” da natureza. Assim, “cultura” era aquilo que o ser humano pode fazer 

ou criar, enquanto “natureza” era tudo aquilo que já estava pronto e que cabia ao 

homem apenas obedecer. Mais tarde seria questionada pelo que Bauman (2012) chamou 

de “naturalização” da cultura. 

É inegável que o conceito de cultura e natureza estejam estritamente ligados, 

ainda que sejam relacionados de várias maneiras.  A seguir, são destacados alguns 

possíveis conceitos sobre cultura segundo as contribuições de alguns estudiosos, com 

Eagleton (2005), Williams (1992) e Bauman (2012). 

Primeiramente, versarei sobre as contribuições de Eagleton (2005) acerca do 

entendimento de cultura dialogando, em alguns momentos, com as ideias de Williams 

(1992), já que Eagleton (2005) apresenta três percepções do termo desenvolvidas a 
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partir dos estudos de Raymond Williams, ampliando-o de acordo com sua percepção e 

criando o que poderia chamar de uma quarta concepção. 

O primeiro sentido atribuído por Eagleton (2005) diz respeito ao entendimento 

de cultura como civilização. No século XVIII, cultura é entendida como sinônima à 

civilização por sugerir um processo de progresso intelectual espiritual e moral de um 

indivíduo, e de uma sociedade. Cultura como civilização era uma espécie de 

refinamento social e individual. Nesse contexto, citando Williams (1992, p.10), a noção 

de cultura como civilização era empregada para se referir à configuração ou 

generalização do “espírito” que definia o modo de vida global de um determinado povo, 

isto é, cultura informava qual era o pensamento generalizado que guiava uma sociedade. 

A noção de cultura passa de sinônima a antônima da visão unilinear de civilização na 

Europa, enquanto os franceses entendiam civilização como a vida política, econômica e 

técnica, para os alemães a cultura assumia um viés religioso, intelectual e artístico. 

Sendo assim, o termo deixava de ser visto como “cultura” no singular e passava a se 

falar em “culturas”, no plural. 

Em seguida, a segunda concepção, de acordo com Eagleton (2005), entende 

“cultura”, como todo e qualquer modo de vida característico de uma sociedade. Cultura 

passa a descrever o modo de viver de povos “exóticos”, ou seja, ela representa o modo 

de viver de qualquer grupo social, desde os mais civilizados aos mais bárbaros. Desse 

modo, enquanto a cultura como civilização é extremamente discriminativo, a cultura 

como modo de vida não é. 

A terceira concepção de cultura que predominou o pensamento europeu em 

meados do século XX, discutida por Eagleton (2005), entende o termo como um 

fenômeno ligado à criação artística. Sendo assim, o conceito de cultura pode ser 

limitado ou difundido, podendo representar atividade intelectual em geral, como a 

Ciência ou a Filosofia, ou ainda pode ser entendido como atividades de cunho mais 

imaginativo, como a música, a pintura e a literatura. Em síntese, uma pessoa “culta” é 

aquela que tem contato com esses tipos de atividades. 

Dessa maneira, se cultura significa sapiência e arte, logo a cultura é restrita a 

uma pequena parcela de pessoas. Esta definição de cultura se volta para produções 

artísticas, a questões relacionadas aos processos mais íntimos e intelectuais, sendo um 

fenômeno refletido nas questões sociais.  No entanto, essas três concepções de cultura já 

apresentadas não são totalmente excludentes, pois tem como fonte o pensamento pré-
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moderno. Contudo, quanto à interação desses sentidos de cultura, Eagleton (2005) 

aponta uma possível forma de relação entre essas ideias, ao ressaltar que: 

 

A cultura como as artes pode ser o arauto de uma nova existência, mas a 

questão é curiosamente circular, já que sem essa mudança social as próprias 

artes estão em risco. A imaginação artística argumenta-se, só pode florescer 

em uma ordem social orgânica, e não criará raízes no solo raso da 

modernidade. O cultivo individual agora depende mais e mais da cultura no 

seu sentido social. (EAGLETON, 2005, p.40) 
 

Com essa afirmação, Eagleton (2005) infere que mesmo quando cultura indica 

um processo individual de aptidão artística, só pode ser frutífero dentro de um grupo 

social que o reconheça. Além disso, o autor acrescenta que: 

 

Cultura como modo de vida é uma versão estetizada da sociedade, 

encontrando nela a unidade, imediação sensível e independência de conflito 

que associamos ao artefato estético. A palavra “cultura”, que se supõe 

designar um tipo de sociedade, é de fato uma forma normativa de imaginar a 

sociedade. Ela também pode ser uma forma de alguém imaginar suas próprias 

condições sociais usando como modelo as de outras pessoas, quer no 

passado, na selva, ou no futuro político. (EAGLETON, 2005, p.41) 
 

Eagleton (2005) propõe que a cultura pode ser comparada à consciência por sua 

incompletude e instabilidade. Sendo assim, a cultura une as pessoas não de forma 

homogênea, mas de forma heterogênea, onde diferentes pensamentos e ações se 

intercruzam. O autor defende que enxergarmos nossa cultura como a norma e só quando 

olharmos para a cultura do Outro e estabelecemos pontos de diferença conseguimos 

perceber a heterogeneidade cultural. Pode-se dizer, então, que essa posição sobre a 

cultura assumida por Eagleton (2005) dialoga com a concepção pós-moderna de Bhabha 

(2013). 

Raymond Williams (1992) também compartilha conceitos de cultura ao longo do 

tempo. O estudioso da sociologia cultural reafirma a dificuldade do termo cultura em 

que defende que tal complexidade pode ser proveitosa se vista sob o olhar de 

precursoras de convergências de interesse. Sendo assim, Williams (1992, p. 11) 

apresenta dois entendimentos do “termo cultura”: o primeiro assume um “espírito 

formador” de um modo de vida global, ou seja, é uma visão que engloba todo o âmbito 

das atividades sociais, mas se fazem mais especificamente em atividades culturais – 

atividades ligadas às artes, a linguagem e a qualquer tipo de trabalho intelectual; e o 

segundo tem ênfase em “uma ordem social global”, em que uma determinada cultura “é 

considerada produto direto ou indireto de uma ordem primordialmente constituída por 
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outras atividades sociais”. O autor classifica essas duas visão como idealista a primeira 

e a segunda como materialista. 

A existência de ideias ambíguas ligadas à cultura e a busca incessante de 

estudiosos por exauri-la acabou resultando em alguns paradoxos. Para Bauman (2012) 

situa “autonomia” e a “vulnerabilidade”, e como ocorreu anteriormente, a autonomia 

acarreta a vulnerabilidade, uma vez que um sujeito autônomo se torna vulnerável às 

condições humanas. O autor afirma, também, que o sujeito autônomo é aquele que se 

difere, se destaca dos sujeitos mais submissos, e também aquele que está mais ligada às 

artes – como a literatura e obras de artes e a criatividade. Em suma, um sujeito 

autônomo seria aquele indivíduo que se mostra irreverente à tradição, que não tem medo 

de se opor às regras do sistema sociocultural é um sujeito com espírito mais artístico.  

Mesmo assim, os discursos estão relacionados, ainda que sejam logicamente adversos: a 

liberdade era fruto da insatisfação com a ordem, e a ordem era decorrente do excesso de 

liberdade. Quanto a essa oposição de sentidos conferidos à cultura, Bauman (2012) 

constata que: 

 

As duas noções de cultura estavam em total oposição. Uma negava o que a 

outra proclamava, uma se concentrava nos aspectos da realidade humana que 

a outra apresentava como impossíveis ou, na melhor das hipóteses, como 

anormalidades. A “cultura artística” explicava por que os meios e métodos 

humanos não permanecem; a cultura da antropologia ortodoxa, pelo 

contrário, explicava por que eles são duradouros obstinados e tremendamente 

difíceis de mudar. A primeira era a história humana, da aleatoriedade e 

contingência de todas as formas de vida produzidas pelo homem, a segunda 

atribuía à liberdade e a contingência papel semelhante ao dos mitos 

etiológicos, concentrando-se em vez disso, nas maneiras pelas quais seu 

poder de destruição da ordem é esvaziado e sem consequências. (BAUMAN, 

2012, p.24) 
 

Ainda que as atribuições de sentido feitas ao termo cultura sejam ambíguas, isso 

não significa que essa ambiguidade seja negativa, pelo contrário, é a ambivalência que 

produz sentido ao mundo da cultura (BAUMAN, 2012, p.18), considerando a noção de 

criatividade e regulamentação normativa como principais compositoras da ideia de 

cultura. 

Para Bauman (2012) destaca a importância da cultura para um novo viés, 

afirmando que os sistemas sociais e as personalidades humanas não seriam possíveis 

sem a cultura, tendo em vista que “eles são possíveis apenas em coordenação mutua, e a 

cultura é precisamente o sistema de ideais ou crenças, de símbolos expressivos e 

orientação de valor, que garantem a perpetuidade dessa coordenação” (p.24). Nessa 
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perspectiva, a cultura é o fator que organiza o padrão social e, de certa maneira, o 

imobiliza. 

No entanto, essa noção de cultura como estabilizadora de padrão social não abre 

espaço para alterações, acarretando o enfraquecimento dessa tese quando a questão é 

como as mudanças sociais podem ser explicadas. Cria-se um paradoxo em relação ao 

conceito de cultura, pois, como pode lidar com a face temporal e a outra face atemporal 

do conceito? Como a cultura pode ser fator estabilizador à ao mesmo tempo caracterizar 

aspectos relativos à mudança? Como resume Bauman (2012): 

 

[...] A cultura, como tende a ser vista agora, é tanto um agente da desordem 

quanto um instrumento de ordem, um fator tanto de envelhecimento e 

obsolescência quanto de atemporalidade. O trabalho da cultura não consiste 

tanto em sua autoperpetuação quanto em garantir as condições para futuras 

experimentações e mudanças. Ou melhor, a cultura se “autoperpetua” na 

medida em que não o padrão, mas o impulso de modifica-lo de alterá-lo e 

substituí-lo por outro padrão continua viável e potente com o passar do 

tempo. O paradoxo da cultura pode ser assim reformulado: o que quer que 

sirva para a preservação de um padrão também enfraquece seu poder. 

(BAUMAN, 2012, p.28) 
 

Em suma, a cultura é representante de uma dualidade, pois ao mesmo tempo em 

que busca a ordenação, o esforço pela ordenação, gera a mudança, resultando no 

paradoxo: norma e mudança. E, novamente, a complexidade de conceituação do termo 

fica evidente. Bauman (2012) questiona se a cultura seria um sistema ou uma matriz. 

Como um sistema, a cultura harmoniza vários fatores culturais, como valores, normas 

comportamentais e artefatos, conectando-os em um sistema. Dentro de um sistema, 

espera-se que haja um equilíbrio, logo as variações desses fatores são limitadas. Dessa 

forma, como sistema a cultura se torna uma totalidade que estabelece regras e fronteiras. 

Como ressalta Bauman (2012), “é difícil saber ao certo se a classificação das culturas 

exploradas como sistemas era uma ilusão de ótica estimulada por um ponto de vista 

transitório e historicamente concebida, ou uma percepção adequada de uma realidade 

agora distante”. (p.31) 

Em outras palavras, não dá para estabelecer até que ponto esse sistema poderia 

ser descritivo e representante da realidade cultural de uma sociedade em constante 

transformação. Além disso, os dados extraídos dessas experiências foram registrados 

segundo o ponto de vista dos estudiosos que, como ressalta Bauman (2012), era uma 

ilusão de ótica transitória, já que as representações não são fixas. E, ainda, essa visão 

sistêmica se choca com nossa experiência atual em que se fala em multiculturalismo no 
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qual os símbolos culturais são fluídos e contamos com diversas opções culturais sem 

que haja o privilégio de um ou outro modelo de cultura nacional. 

Sucessivamente, o termo “cultura” transformou-se em “culturas” no plural, pois 

em um mundo globalizado em que os ciberespaços se tornam eminentes, a cultura já 

não cumpria a tarefa de gerenciar os espaços e fronteiras. Dessa forma, a cultura deixou 

de ser um “instrumento de autorreprodução monótono das formas de vida” (BAUMAN, 

2012, p.40) que não aceitava mudanças em sua estrutura epistemológica, pois agora ela 

assumia seu papel multirrepresentacional. Com isso, é importante lembrar que a 

sociedade e a cultura, assim como a linguagem, possuem seus traços distintivos, mas 

estão em constante mudança, por isso não podem ser aprendidos sincronicamente. Não 

existe a descrição precisa e definitiva da cultura no momento presente, assim como não 

há uma única cultura a ser definida e dominada. Pois, como salienta Bauman (2012, 

p.43). 

 

[...] “dominar uma cultura” significa dominar uma matriz de permutações 

possíveis, um conjunto jamais implementado de modo definitivo e sempre 

inconcluso – e não uma coletânea finita de significações e a arte de 

reconhecer seus portadores. O que reúne os fenômenos culturais numa 

“cultura” é a presença dessa matriz, um convite constante à mudança, e não 

sua “sistematicidade” – ou seja, não a natureza da petrificação de algumas 

escolhas (“normais”) e a eliminação de outras (“desviantes”). (BAUMAN, 

2012, p. 43) 
 

Tendo em vista a noção de cultura como matriz, em que o conceito assume uma 

face plural, na seção que segue, abordaremos a concepção pós-moderna de cultura, em 

que prevalece a ideia de terceiro espaço em um mundo pluricultural e de trocas 

interculturais. 

 

1.4  CONTEXTUALIZANDO O INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA (ILF) 

 

O Inglês como Língua Franca (ILF) tem como foco a comunicação em 

diferentes contextos e é um campo de pesquisa que nos ajuda a refletir sobre a posição 

que a língua inglesa ocupa no globo e como nós do círculo de expansão (KACHRU, 

1982, 1992), devemos nos posicionar em relação a ela. Pois, o ILF nos traz uma 

pedagogia que pressupõe uma pratica preocupada em se reposicionar diante de visões 

monolíticas e monológicas e, assim sendo, a língua inglesa passa a ter identidades 
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multiculturais e características locais, propondo um movimento de ruptura diante de um 

discurso de língua que perpetue desigualdades. 

O Inglês como Língua Franca (doravante ILF) emergiu no cenário mundial a 

mais de 40 anos, tornou-se um vibrante e produtivo campo de investigação (COGO, 

2015). É um campo em desenvolvimento, com um crescente número publicações e 

projetos e que, na última década, encontrou seu lugar na Linguística Aplicada (COGO; 

2014). Entretanto, ainda é pouco conhecido (GIMENEZ, 2015). Muitos professores 

sequer ouviram falar e tantos outros ficam apenas no senso comum, tendo em vista, 

entre outros fatores, serem céticos e resistentes a mudanças, ou a falta de tempo para 

reflexão sobre a prática pedagógica, ainda mais com as inúmeras terminologias – que 

nos bombardeiam - no ensino da língua inglesa, como, por exemplo: inglês como 

Segunda Língua (ISL/ESL), Inglês como Segunda Língua Estrangeira (ISLE/ESOL), 

Inglês como Língua Estrangeira (ILS/EFL), Inglês como Língua Adicional (ILA/EAL), 

Inglês como Língua Nativa (ILN/ENL), Inglês como Língua Global (ILG/EGL), Inglês 

como Língua Internacional (ILI/EIL), Inglês para Propósitos Específicos (IPE/ESP), 

Inglês Mundial (IM/WE) e Ingleses Mundiais (IMs/WEs). 

Por vezes, a título de exemplo, o conceito Inglês como Língua Internacional 

(ILI/EIL) é usado com o mesmo sentido de Inglês como Língua Franca (ILF/ELF). 

Todavia, pesquisadores tem preferido ILF. Todavia, pesquisadores tem preferido ILF. 

Além do mais, há sim diferença. O ILF é aprendido/ensinado para fins de comunicação 

intercultural, em contextos multilíngues, em que pode ou não haver um nativo presente, 

já ILI é aprendido/ensinado especificamente para comunicação e identificação com 

falantes nativos (JENKINS, 2009, 2015). Por vezes, a título de exemplo, o conceito 

inglês como Língua Internacional (ILI/EIL) é usado com o mesmo sentido de Inglês 

como Língua Franca (ILF/ELF). Todavia, pesquisadoras têm preferido ILF para se 

referir ao que tratamos neste artigo, tendo em vista o estreitamente que o primeiro gera, 

isto é, ILI, “[...] sugere que há uma variedade claramente diferenciada, codificada e 

unitária chamada inglês internacional, o que, certamente, não é o caso […]” 

(SEIDLHOFER, 2004, p. 211). Além do mais, há sim, diferença, ILF é 

aprendido/ensinado para fins de comunicação intercultural, em contextos multilíngues, 

em que pode ou não haver um nativo presente, já ILI é aprendido/ensinado 

especificamente para comunicação e identificação com falantes nativos (JENKINS, 

2009, 2015). Tal confusão pode ocorrer também entre os termos Inglês como Língua 

Estrangeira (ILE) e (ILF). Entretanto, como assinalada Jordão (2014, p.19): 
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[...] o termo ILF tem sido o termo preferencial (em detrimento do ILE), por 

remeter às discussões sobre os usos, funções e contextos de aprendizagem do 

inglês no cenário internacional, levando em conta a necessidade de modificar 

as relações de poder entre os donos da língua inglesa (seus falantes ‘nativos’) 

e os seus usuários de vários países que não aqueles em que está língua é 

usada como primeira língua. [...] ILF traria em seu bojo a insistência dos 

linguistas em que o inglês usado entre pessoas de diferentes primeiras línguas 

seja considerado uma língua/variante independente, distinta do inglês como 

língua materna. 
  

Ressaltamos, porém, que para certos autores (JENKINS; COGO; DEWEY, 

2011; SEIDLHOFER, 2011), ao verem no ILF uma maior liberdade no uso da língua e a 

possibilidade de utilizarmos nossas próprias idiossincrasias.  O ILF poderia resultar em 

variantes. Para outros, contudo, (GIMENEZ 2015, MATSUDA, 2010), ILF não se trata 

de uma variedade de inglês, mas de uma maneira de usá-lo, isto é, do uso que se faz da 

língua, faz, referencia, pois, às funções que a língua adquire na sociedade, em contextos 

multilíngues ao redor do globo. Isto posto, “[...] existe uma grande divergência entre 

linguistas sobre a caracterização do ILF como uma língua ou variante independente. 

(HARRIS, 2003, JORDÃO 2014, p.20). 

 Tal discussão é relevante e atual, tendo em vista que a língua inglesa passa a ser 

obrigatória nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e no ensino médio, e é 

o ILF o principal norteador dessa área na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no 

Brasil: “[...] o tratamento dado a componente na BNCC prioriza o foco da função social 

e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-la (a língua) em seu status franca. 

[...]”. (BRASIL, 2018, p. 241). 

 

1.5  ALGUMAS COMPREENSÕES ACERCA DO INGLÊS: DE LÍNGUA     

ESTRANGEIRA À LÍNGUA INTERNACIONAL. 

 

Se considerarmos que no ensino de línguas a cultura é parte integrante da língua, 

entenderemos como a questão cultural se apresenta no ensino de língua inglesa é 

necessário, uma vez que ela é vista como principal língua de contato no mundo atual. 

Há algumas nomenclaturas para indicar esse “status” de inglês que se espalhou pelo 

mundo - Inglês Língua Franca, Inglês Língua Internacional, Inglês Língua Global, seja 

como primeira língua, segunda língua, ou uma língua adicional. Para esta pesquisa, foi 

optado por se dirigir ao inglês como Língua Franca. Para tanto, começo por apresentar a 

noção por trás dessa nomenclatura e quais são suas implicações para o ensino. A 

conceituação de Inglês como Língua Franca assume várias controvérsias, mas busco 
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trazer para esta pesquisa um entendimento condizente com o contexto em que ela 

subjaz. Também faço algumas considerações acerca do conceito de inglês como Língua 

Internacional que são relevantes para o estudo. 

Primeiramente, Jenkins (2007) define inglês enquanto uma Língua Franca como 

uma língua de contato usada por pessoas que não compartilham uma L1, comumente 

entendida como uma segunda língua para esses falantes. A nomenclatura Língua Franca 

foi a primeira a ser utilizada para indicar uma língua de comunicação e foi 

primordialmente utilizada no século XIX para indicar um pidgin baseado em dialetos do 

italiano. De maneira geral, o termo língua franca assume uma natureza híbrida da língua 

a que se refere. Uma questão central destacada por Jenkins (2007) em relação ao Inglês 

como Língua Franca diz respeito ao fato de, historicamente, uma língua franca não ter 

falantes nativos. Isso implica que o inglês como língua nativa deve ser excluído da 

definição de Inglês como Língua Franca (IFL). Então, nessa percepção, o Inglês como 

Língua Franca abrange principalmente falantes de inglês como segunda língua (L2). No 

entanto, nada impede que um falante nativo se comunique com um falante não nativo 

que utiliza o inglês como uma língua franca. 

Uma possível classificação dos falantes de inglês no mundo é proposta por 

Kachru (1995, apud GONÇALVES, 2007), em sua Teoria dos Círculos, que ficou 

conhecida como os “três círculos de Kachru”. Nesta teoria, cada um dos três círculos de 

Kachru representa um conjunto de países que se diferenciam pela maneira como o 

inglês foi estabelecido em cada um deles, a maneira como a língua inglesa é aprendida 

pelos falantes e a função desempenhada pela língua. Assim, no inner circle (círculo 

interior) estão os países cujos falantes são tidos como nativos (Reino Unido, Estados 

Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Irlanda ou Austrália). Já o outer circle (círculo 

exterior) abrange os países nos quais o inglês é língua oficial e/ou a segunda língua da 

maioria dos falantes (como a Índia ou o Paquistão, por exemplo). Por fim, o expanding 

circle (círculo em expansão) abrange os países em que o inglês é tido como língua 

estrangeira e onde não desempenha oficialmente funções internas (como o Brasil, o 

Japão e o Egito, por exemplo). (GONÇALVES, 2007). 

Como Cogo (2012, p. 92) aponta, “Encontros em ILF, por exemplo, podem 

acontecer através da internet no Facebook, bem como em um escritório em Pequim, 

numa palestra na Universidade de Amsterdã, num mercado em Marrakesh, num bar em 

Milão, e em um albergue em São Paulo”. Sendo assim, o ILF é falado como uma língua 

de contato por falantes de diferentes línguas e culturas, em que a língua passa por 
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mudanças adaptativas conforme os contextos em que os falantes se encontram, sem ser 

a língua associada a uma nação em especifico. Cogo (2012) ressalta ainda o fato de o 

ILF não ser uma simplificação da língua, em que se devem evitar expressões 

idiomáticas que atrapalhem a inteligibilidade entre os falantes de nações diferentes, pelo 

contrário, no ILF espera-se que expressões mais familiares entre ambas às nações sejam 

utilizadas ou que novas expressões sejam construídas para que haja entendimento por 

ambas as partes. 

Como nessa pesquisa trataremos de ensino de inglês como uma língua 

estrangeira, podemos utilizar o termo Inglês como Língua Franca sem nenhuma 

restrição, assim como cabe à noção de Inglês com a Língua Internacional (ILI). Sendo 

assim, voltemo-nos para a noção de inglês como língua internacional, que possui um 

sentido muito próximo do ILF, podendo até ser visto como sinônimo de ILF. De acordo 

com McKay (2012), para uma língua atingir o estágio de língua internacional precisa ser 

largamente utilizada. 

Apesar do inglês não ser a língua mais falada como primeira língua, como 

segunda língua tem alcançado cada vez mais falantes, distribuídos geograficamente em 

grande escala, permitindo o uso transcultural da língua. Cogo (2012) ressalta ainda o 

fato de o ILF não ser uma simplificação da língua, em que se devem evitar expressões 

idiomáticas que atrapalhem a inteligibilidade entre os falantes de nações diferentes, pelo 

contrário, no ILF espera-se que expressões mais familiares entre ambas as nações sejam 

ou que novas expressões sejam construídas para que haja entendimento por ambas as 

partes. Também vale destacar que o ILF não é neutro e não pertence a um povo 

especifico – o ILF pertence a todos os falantes o usa ultimamente com todos os valores 

socioculturais e sentidos que esses trazem em suas bagagens. Com relação ao ensino de 

ILF, Cogo (2012) acredita que no ensino deve-se desenvolver a consciência e a 

capacidade de escolha dos alunos. O professor deve ajudar o aluno a ter consciência das 

diferentes formas de se falar inglês, da diversidade da língua e de sua mutabilidade e 

ainda oferecê-lo a opção de escolher qual a variante de inglês, da diversidade da língua 

e de sua mutabilidade e ainda o ofereces a opção de escolher qual a variante de inglês 

ele quer aprender. 

Cogo (2012, p. 104) diz que “os alunos podem querer falar como falantes 

nativos quando eles preferem, mas eles também podem querer falar o inglês com Língua 

Franca e em algumas situações até seria mais apropriado”. Em suma, espera-se que os 

alunos percebam que há uma multiplicidade de “ingleses” sendo falados no mundo e 



30 
 

que a variante nativa não precisa ser o alvo no aprendizado do inglês, também, é 

importante despertar no aluno a visão da mudança constante pela qual as línguas passam 

– principalmente o inglês por ser uma língua de comunicação global. 

Para Seidholfer (2005) destaca que apenas um entre cinco falantes de inglês é 

falante nativo e defende que a maior parte das interações em ILF acontece entre falantes 

não nativos de inglês, mas isso não impede que falantes nativos de inglês possam 

interagir por meio da língua franca. Seidholfer (2005) defende que o que distinguiu o 

ILF do inglês padrão é o fato do ILF ser uma língua de contato entre pessoas que não 

tem a mesma língua materna e também não compartilham uma mesma cultura, e assim 

o inglês, que é nesse caso é uma língua estrangeira, é usado para a comunicação 

intelectual. Outra consideração importante feita por Seidholfer (2005) é a definição de 

Inglês como Língua Franca como parte de um fenômeno maior que é o “Inglês como 

uma Língua Internacional”. 

De maneira geral, o termo “língua internacional” é utilizado para indicar uma 

língua falada por pessoas de diferentes nações como forma de comunicação entre estas 

nações. Ao aprendermos o inglês que é uma língua de comunicação, as normas culturais 

dos falantes nativos não precisam ser internalizadas pelos estudantes, pois o objetivo 

educacional no aprendizado de uma língua internacional é possibilitar que o aluno 

comunique suas ideias e cultura para sujeitos de outros grupos socioculturais. 

Sendo assim, no ensino de inglês não se deve ensinar a cultura de países falantes 

de inglês, ao contrário, deve-se refletir sobre a cultura do contexto de aprendizagem, ou 

seja, é preciso pensar sobre as questões culturais dos países em que a língua está sendo 

ensinada. Em outras palavras, ao invés de internalizar as informações culturais de países 

de língua inglesa, deve-se aprender um viés intercultural, isto é, eu aprendo a cultura do 

outro a partir da reflexão sobre minha própria cultura. 

Em suma, no trabalho com o ensino de Inglês como Língua Internacional, 

estamos em contato com vários contextos e a questão cultural deve ser pensada de 

acordo com esses contextos variados. McKay (2012) descreve alguns princípios chaves 

para o ensino efetivo de inglês como língua internacional, dentre os quais se destacam: 

o currículo da língua inglesa como língua internacional deve incluir. 

Podem ser citados alguns exemplos da diversidade das variantes do inglês 

usadas no momento atual; as políticas linguísticas devem prever o ensino de inglês para 

além de grupos elitistas de um país; o inglês como língua internacional deve ser 

ensinado de forma que respeite a cultura local de aprendizagem. Esses são apenas 
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alguns aspectos que envolvem o ensino/aprendizagem do inglês enquanto língua 

internacional. 

Dessa forma, considerando a posição do inglês, seja como língua franca, seja 

como língua internacional entre falantes de culturas diferentes, não é esperada a 

existência de estereótipos relacionados a este inglês direcionado à comunicação, uma 

vez que não existem ideias pré-formadas de uma cultura subjacente o ILF ou ILI. Isso 

talvez aconteça por que a esse status do inglês se encaixe mais como uma 

funcionalidade assumida pela língua do que uma variante em si. Questiono-me se afinal, 

seria o ILF ou ILI uma língua diferente do inglês padrão? Para Pennycook (2007) 

acredita que o ILI seja um mito. 

Na sequência, trazemos uma breve resenha da discussão do mito da existência 

do inglês língua internacional, assim como a existência do inglês padrão por Pennycook 

(2007). 

 

1.6  O MITO DO INGLÊS COMO LÍNGUA INTERNACIONAL 

 

Quanto às concepções de ILF e de ILI, Pennycook (2007) apresenta uma 

discussão sobre a condição do inglês como Língua Internacional um tanto perturbadora 

e interessante, mas muito importante. O referido autor alega que o inglês como Língua 

Internacional é um mito, uma invenção criada pelo imperialismo ocidental como 

mecanismo benéfico ao poder capitalista. Pennycook (2007) acredita que a concepção 

da língua inglesa como portadora de características imutáveis não existe, uma vez que a 

língua se constrói nas práticas sociais. 

Pennycook (2007) nega a existência do inglês como uma ferramenta linguística 

fixa, ou seja, o autor defende que a estabilidade da língua não existe, pois está se 

constrói em cada interação social e, na prática social, ela muda constantemente. Nesse 

viés, o autor questiona a concepção estruturalista de língua na qual se acredita que a 

língua, assim como sua estrutura, pode ser descrita. Como destaca o autor. 

 

A impossibilidade epistemológica de descrever a língua é também o maior 

impedimento para uma justificativa empírica para a crença da existência do 

inglês [como língua internacional]. Se uma tentativa real fosse feita para 

descrever e identificar todos e cada enunciado produzido sob o nome de 

Inglês, o projeto poderia ser física e temporalmente implausível (linguística 

de corpus só faz isso menos marginalmente). (PENNYCOOK, 2007, p. 94) 
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A língua inglesa enquanto uma língua franca/internacional muda a cada novo 

uso, sendo assim, não pode ser descrita, percebemos isto a cada nova negociação de 

significados entre dois falantes de línguas e culturas diferentes. Logo, não existe uma 

essência no chamado inglês como língua internacional e é por isso que Pennycook 

(2007) a chama de mito. Portanto, o mito do inglês como língua internacional está no 

fato de se acreditar que há uma espécie de “entidade” que atende por esse rotulo e que 

pode ser diferenciada do inglês padrão. Na visão de Pennycook (2007) o inglês como 

língua internacional se constrói no discurso, a cada diferente ato discursivo de interação 

entre sujeitos de diferente ato discursivo de interação entre diferentes nações. E assim, 

Pennycook (2007, p.112) conclui que “embora o inglês como Língua Internacional 

possa ser um mito, os efeitos desse mito são muito reais”. Ou seja, por mais que a noção 

de língua como algo que possui um núcleo, uma essência, seja inventada, o seu uso 

efetivo nas interações sociais é real. 

Para finalizar, devemos lembrar de que o inglês como língua franca ou como 

língua internacional acontece num espaço de trocas interculturais, sendo uma língua 

utilizada em vários contextos de interação de diferentes grupos, como por exemplo, em 

reuniões de negócios e políticas, em conferências. Consequentemente, várias culturas se 

relacionam pelo uso da língua inglesa. 

 

CAPÍTULO II 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos pós-modernos de cultura 

segundo,Stuart Hall (2006, 2013), Homi Bhabha (2013) e Zyqmunt Bauman (2012), 

assim como é discutido o conceito de representações sociais.  

 

2.1 CONCEITOS PÓS-MODERNOS DE CULTURA 

 

Como foi apontada anteriormente, a concepção de cultura como matriz difundida 

por Bauman (2012) parece se aproximar mais do conceito que os estudiosos pós-

modernos postulam. Sendo assim, discutiremos o conceito de cultura pós-moderno, uma 

vez que para o pós-moderno, o conceito cultura foi pluralizado, mas não está delimitado 

e puro; são culturas heterogêneas, interdependentes e em movimento. Emanam da 

concepção pós-moderna as ideias de hibridismo e tradução cultural. Para entender o 
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conceito no pós-modernismo, recorremos aos estudos de Stuart Hall (2006, 2013) e 

Homi Babha (2013). 

De início, Bhabha (2013) retoma a noção de cultura presente no discurso 

colonial e também faz um paralelo entre a acepção pós-colonial e a pós-moderna do 

termo para facilitar a compreensão conceitual. Sobre o discurso do colonialismo, o autor 

destaca a importância do conceito de fixidez, que era tido como um signo de 

diferenciação paradoxal: assumia uma postura de rigidez e imutabilidade por um lado, e 

de desordem e repetição por outro. Dessa maneira, o estereótipo serve como uma 

estratégia discursiva de conhecimento e identificação de uma imagem fixa, familiar e 

repetitiva (BHABHA, 2013). 

Com isso, compreende-se que no discurso colonialista há espaço para a 

diferenciação sociocultural alimentada por idealizações políticas, além da criação de 

fronteiras culturais entre povos considerados distintos. Essa concepção retoma, também, 

o desejo pela ordem, a padronização cultural e a fixidez representacional anteriormente 

retratada por Bauman (2012). No entanto, o discurso colonial vai de encontro aos 

discursos pós-colonial e pós-moderno. Para Bhabha (2013). 

 

A crítica pós-colonial é testemunha das forças desiguais e irregulares de 

representação cultural envolvidas na competição pela autoridade  política 

e social dentro da ordem do mundo moderno. As perspectivas  pós-

coloniais emergem do testemunho colonial dos países do Terceiro  Mundo 

e dos discursos das “minorias” dentro das divisões  geopolíticas de Leste e 

Oeste, Norte e Sul. Elas intervêm naqueles discursos ideológicos da 

modernidade que tentam dar uma “normalidade” hegemônica ao 

desenvolvimento irregular e às histórias diferenciadas de nações, raças, 

comunidades, povos. Elas formulam suas revisões críticas em torno de 

questões de diferença cultural,  autoridade social e discriminação política a 

fim de revelar os momentos antagônicos e ambivalentes no interior das 

“racionalizações” da modernidade. Para adaptar Jurgen Habermas ao nosso 

propósito, podemos também argumentar que o projeto pós-colonial, no nível 

teórico mais geral, procura explorar aquelas patologias sociais – “perda de 

sentido, condições de anomia – que já  não simplesmente se aglutinam à 

volta do antagonismo de classe, [mas sim] fragmentam-se em contingências 

históricas amplamente dispersas”. (BHABHA, 2013, p.275-276). 
 

O conceito de cultura pós-moderno lida com a alteração, eventualidade e a 

atemporalidade. Apregoa ainda a imensidão cultural em um espaço não somente 

nacional como também internacional. Como afirma Bhabha (2013), na pós-

modernidade “a temporalidade não sincrônica das culturas nacional e global abre um 

espaço – um terceiro espaço – onde a negociação das diferenças incomensuráveis cria 

uma tensão peculiar às existências fronteiriças”. (p.344). 
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Ainda de acordo com Bhabha (2013), no espaço pós-moderno não existe. Uma 

cultura ou a Outra, mas algo além, ou seja, as antigas diferenças são ressignificadas 

nesse ambiente hibrido. As noções ao redor do mundo estão em contato mutuo, 

ideologias e interesses se entrelaçam, e culturas se entrelaçam, e culturas se renovam a 

cada interação. Eis então o hibridismo cultural do pós-modernismo. Assim como 

Bhabha (2013), Hall (2006/2013) considera as culturas do mundo globalizado cada vez 

mais misto ou hibridizadas. Dessa maneira, cultura passa a ser vista como uma busca de 

significação que acontece em cada nova interação discursiva onde há a relação com o 

Outro, isto é, há dialogismo entre a própria cultura e a cultura do Outro.  Assim, nossas 

representações são criadas de nossas experiências e trocas culturais. 

Para Kramsch (1988), a interculturalidade é o encontro de duas culturas ou de 

dois falantes de nações geograficamente diferentes. No ensino de línguas, a abordagem 

intercultural busca maneiras de entender o Outro aprendendo aspectos de sua língua e 

cultura. No ensino de línguas, a abordagem intercultural busca maneiras de entender o 

Outro aprendendo aspectos de sua língua e cultura. O termo interculturalidade também 

indica esse processo de comunicação entre pessoas de diferentes etnias, classes sociais, 

gêneros culturais que partilham uma mesma língua nacional ou uma língua de 

comunicação (KRAMSCH, 1998), como é o caso do inglês como língua franca, do qual 

será tratado ainda neste capítulo. 

Logo, a cultura não é algo fixo e estável, mas se encontra em constante 

transformação e interação em variados contextos. No entanto, Hall (2013, p.82) alerta 

para o entendimento da ideia de hibridismo: “hibridismo não é uma referência à 

composição racial mista de uma população”, isto é, quando se fala de hibridismo 

cultural, Hall (2013) refere-se à instabilidade das representações que subjaz o sujeito 

pós-moderno.  Em suma, 

  

O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados 

com os “tradicionais” e “modernos” como sujeitos  plenamente formados, 

trata-se de um processo de tradução cultural, agnóstico uma vez que nunca se 

completa, mas que permanece em sua indecidibilidade. (HALL, 2013, p. 82) 
 

Sendo assim, Hall (2006) chama esse processo de mobilidade cultural de 

tradução cultural: 

 

Este conceito descreve aquelas formações de identidade que atravessam e 

intersectam as fronteiras naturais, composta por pessoas que foram 

dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas  retêm fortes 
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vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de 

um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas 

em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder 

completamente suas identidades. Elas carregam os traços das culturas, das 

tradições, das  linguagens e das histórias particulares pelas quais foram 

marcadas. A diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no velho 

sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e 

culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias 

“casas” (e não a uma “casa” particular). (HALL, 2006, p. 88-89) 
 

Em outras palavras, a tradução cultural é pertencer a várias culturas ao mesmo 

tempo, ou seja, é pertencer a uma cultura hibridizada, e conviver com a diversidade e, 

principalmente, com as diferenças dos outros. Mais que isso, é ser capaz de se adaptar a 

cada nova interação sociocultural e se tornar um agente múltiplo. No entanto, não se 

pode esquecer que o sujeito na tradução cultural é um “produto” de várias histórias, na 

verdade, ele seria um sujeito em que suas representações e identidade estão sempre em 

um processo de reconstituição, uma vez que somos moldados por cada nova 

experiência. 

Pode-se dizer, então, que o que ressalta na concepção pós-moderna é o fato de a 

cultura deixar de ser apenas a representação do modo de vida de um povo, os aspectos 

característicos de uma nação ou uma sistematização social, pois muitos outros aspectos 

estão envolvidos na ideia de cultura, mas não cabe abordá-los neste momento.   

Sendo assim, foi apresentado um recorte possível dentre as várias atribuições 

semânticas que o termo cultura tem acarretando ao longo dos anos. Ainda que todas 

essas formulações sejam válidas, cada uma em seu dado contexto, e não sejam 

excludentes entre si. 

Dessa maneira, pode-se observar que a percepção pós-moderna de cultura seja 

concordante com o mundo globalizado em que vivemos, pois devido aos adventos 

tecnológicos e ao uso do inglês como uma língua franca, estamos em contato com 

pessoas do mundo inteiro em qualquer lugar e a qualquer momento, o que faz com que 

se torne impossível falar de uma cultura, pois somos seres pluriculturais à medida que 

estamos em contato com pessoas de outros lugares e de outras ideologias. O espaço 

geográfico deixou de ser uma barreira entre povos de diferentes nações e línguas. Ao 

interagirmos com pessoas de outras culturas, encontramo-nos em um terceiro espaço, 

espaço este que criamos novas interpretações e significações sobre nossa própria 

identidade e sobre a identidade do outro. Assim, compreendemos nossa própria cultura 

ao compará-la com a cultura do outro num processo intercultural. 
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Nessa perspectiva, é possível pensar o termo como “culturas” no plural, pois 

nossa percepção dessa cultura não é fixa, ela se transforma a cada nova interação, 

trazendo sentidos as nossas praticas sócio discursivas. E, se compreendemos a cultura 

como um aspecto inerente a língua, essa dinamicidade do termo cultura se sobressai. 

Portanto, o conceito pós-moderno de cultura parece-me mais adequado para o contexto 

dessa pesquisa, que acredita que língua e cultura são noções indissociáveis e que as 

representações são construídas por meio da língua em cada nova prática discursiva. 

  

2.2 CONCEITOS DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Um conceito de suma importância para execução dessa pesquisa é o de 

representações sociais. As representações sociais estão ligadas às interpretações que um 

sujeito constrói de seu universo interno e externo. Elas abarcam também a ideia de 

representações culturais, ou seja, seria uma ramificação das representações sociais. 

Partindo dessa premissa, como base teórica para as ideias contidas em representações 

sociais utilizará o trabalho de Serge Moscovici (2001 2009). 

O teórico ressalta que representações sociais não é apenas um conceito, mas sim 

um fenômeno sócio psicológico. Este é um fenômeno construtor de um “senso comum” 

que permite que haja interação social; é uma espécie de consciência coletiva, partilhada 

por um grupo, que prescreve as características desse grupo social e convencionalista 

pessoas, objetos e acontecimentos. E esse fenômeno das representações constitui um 

tipo de realidade para nós. 

Quanto a isso, Moscovici (2009, p. 32) afirma que “[...] no que se referem à 

realidade, essas representações são tudo o que nós temos aquilo a que nossos sistemas 

perceptivos, como cognitivos, estão ajustados”. Isso significa que as representações 

sociais são uma forma de se enxergar no mundo como pertencente a um grupo. As 

representações não são fixas e nem puramente individuais, ainda que sejam construídas 

no decorrer do tempo, pois se constituem na interação interindividual e intergrupal. A 

cada experiência significativa compartilhada, elas são repensadas, recitadas e 

reapresentadas. Em outras palavras, as representações sociais “[...] são impostas sobre 

nós, transmitidas e são o produto de uma sequência completa de elaborações e 

mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações. ” 

(MOSCOVICI, 2009, p. 37). 
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Moscovici (2001) ainda aborda uma possível separação dentro das 

representações: as coletivas e as individuais.  A primeira está voltada para a consciência 

da sociedade de forma geral e se apresenta mais homogênea, estável, a segunda, por sua 

vez, está voltada para a consciência do indivíduo e, por ser individual, parece ser mais 

variável. Com base nas contribuições de Durkheim a respeito do tema, Moscovici 

(2001) assume que a representação pode ser entendida como “uma ampla classe de 

formas mentais (ciências, religiões, mitos, espaço, tempo), de opiniões e de saberes sem 

distinção”. (p.47). Ainda que haja representações coletivas e individuais, ambas não são 

excludentes. Isso se justifica pelo fato de as representações individuais serem 

influenciadas pelas representações predominastes na sociedade ao mesmo tempo em que 

seus sentimentos são ao mesmo tempo em que seus sentimentos são expressos e 

materializados nessa mesma sociedade.  Para Moscovici (2009), o indivíduo vive uma 

relação de dependência com o ambiente, ao mesmo passo em que a simbologia social 

resulta do pensamento individual. Logo, a representação social molda a individual 

enquanto o pensamento corrobora as representações da sociedade, como se fosse um 

círculo vicioso de trocas mútuas. 

Focando nas representações coletivas (sociais), haja vista, era a nomenclatura 

utilizada por Durkheim dentro do pensamento primitivo. Já para o pensamento 

moderno, Moscovici preferiu usar os termos “sociais” ao invés de “coletivas”, alegando 

que sociais sugere que as representações circulam num contexto dominado pelo 

pensamento cientifico e tecnológico e que são transformadas socialmente. 

As representações sociais suportam os comportamentos e as crenças que as 

pessoas adotam publicamente ao longo do tempo, ou seja, tais crenças não são decididas 

e criadas instantaneamente nem a todo o momento, acontecem no decorrer do tempo, 

conforme as interações de um grupo. A princípio, falava-se em representações coletivas 

como tradição fixa, em que crenças eram preestabelecidas e adotadas por um grupo 

social. Mas, na concepção moderna as representações além de passarem a ser “sociais”, 

também foram reconhecidas como sendo construídas e adquiridas simultaneamente por 

interação. Ressalto que os indivíduos são responsáveis pela criação, difusão e aceitação 

das representações, e isso acontece diacronicamente e em inúmeros contextos. Como 

aponta Moscovici (2001), 

 

Representando-se uma coisa ou uma noção, não produzimos unicamente 

nossas próprias ideias e imagens: criamos e transmitimos um produto 

progressivamente elaborado em inúmeros lugares,  segundo regras variadas. 
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Dentro destes limites, o fenômeno pode ser denominado representação social. 

Tem um caráter moderno pelo fato de que, em nossa sociedade, substitui 

mitos, lendas, e formas mentais  correntes nas sociedades tradicionais: sendo 

seu substituto e seu equivalente, herda simultaneamente, certos traços e 

poderes. (MOSCOVICI, 2001, p. 63). 
 

As representações são frutos de nossas experiências compartilhadas e nós 

também somos afetadas de alguma maneira por qualquer ideação coletiva de nosso 

âmago social. Moscovici (2001) acrescenta que: 

 

[...] se nossas representações são sociais, não é apenas por causa de seu 

objeto comum ou pelo fato de que são compartilhadas. Isso se deve também 

ao fato de ser o produto de uma divisão do trabalho que as distinguem com 

alguma autonomia. Sabemos que existe certa categoria de pessoas que têm 

por oficio criá-las. São todos aqueles que  se dedicam à difusão dos 

conhecimentos científicos e artísticos:  médicos, terapeutas, trabalhadores 

sociais, animadores culturais, especialistas das mídias e do marketing 

político. Em muitos aspectos, eles se assemelham aos criadores de mitos das 

civilizações mais antigas: seu saber-fazer é codificado e transmitido, 

conferindo aos que o possui uma autoridade segura. Seria preciso dar mais 

atenção a essa  divisão de trabalho e aos especialistas que recorrem a 

métodos supondo um conhecimento da vida psíquica e uma visão do aspecto 

coletivo, do mais alto interesse. Há aí algo de importante, desde que se ouse 

decifrá-lo por inteiro. (MOSCOVICI, 2001, p. 63) 
 

Sendo assim, as representações são a coisificação da imaginação de uma 

sociedade que só tem sentido dentro do grupo ao qual pertencem, e todas as 

representações de um dado grupo tem o mesmo grau de coerência e significação. Em 

outras palavras não são mensuráveis. 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

 Inicialmente, este trabalho seria realizado a partir da análise de um contexto 

institucional específico, por meio de uma pesquisa de campo, em uma escola estadual 

no município de Ivaiporã-PR, em turmas do Ensino Médio. Para a coleta de dados em 

específico, seria proposta a aplicação de grupo focal junto às classes pesquisadas, como 

forma de conseguir maiores detalhes (sobre o quê?) a serem elencados para análise ( de 

que tipo? posterior.   

 No entanto, em virtude da pandemia de COVID-19 que impôs múltiplas 

restrições e limitações a prática de pesquisa, tornou-se inviável a proposta. Por isso, 

readaptou-se a investigação para uma pesquisa bibliográfica com análise qualitativa de 

produções acadêmicas em um recorte temporal de 2010 a 2020, como método de 
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compreensão e produção do conhecimento científico acerca de trabalhos acadêmicos 

que abordam as representações sociais, língua inglesa e cultura. Destaque-se que o 

período estipulado foi completamente preenchido, pois os trabalhos encontrados e que 

corresponderam ao tema da dissertação. Ressalte-se que foram vários os achados entre 

2010 e 2020 acerca de representações sociais, língua inglesa e cultura, porém, a grande 

maioria dessas pesquisas não contemplava os nossos três objetos de estudo, com grande 

predominância e direcionamento às questões que não abrangem especificamente a 

língua inglesa. Assim, tais trabalhos apenas tangenciavam o tema da presente pesquisa, 

haja vista que não contemplaram as representações sociais, língua inglesa e cultura e, 

por esse motivo, foram eliminadas do material de analise desta dissertação. Desta 

forma, selecionamos cinco pesquisas dentre elas quatro dissertações e uma tese que 

tratam de modo especifico dos conceitos pré-estabelecidos. Estes são analisados 

qualitativamente nesta dissertação. 

 A pesquisa qualitativa é uma metodologia de caráter exploratório, que se volta 

de modo subjetivo ao objeto analisado. Em outras palavras, busco compreender o 

conceito dos pesquisadores em seus trabalhos acadêmicos suas particularidades, entre 

outros aspectos. Nesse método, as respostas costumam não ser objetivas, ou seja, os 

resultados obtidos não são contabilizados em números exatos.   

 Segundo Vilela Junior (2014), a pesquisa qualitativa busca interpretar o 

fenômeno que observa. Seus objetivos são a observação, a descrição, a compreensão e o 

significado. Nela, não deve haver hipóteses pré-concebidas, pois elas são construídas 

após a observação - ou seja, enfatiza a indução. Não existe “suposta certeza” do método 

experimental. Nesse sentido, quem observa ou interpreta – o pesquisador – sofre 

influência ou influencia pelo fenômeno pesquisado. A abordagem qualitativa oferece 

três diferentes possibilidades de se realizar pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de 

caso e a etnografia.  

Neste trabalho, adota-se a perspectiva documental, que incide sobre “materiais de 

natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações complementares [...]”. (GODOY, 

1995, p.21). 

 Assim, entende-se por documento todas as realizações produzidas pelo homem 

que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e 

formas de atuar e viver. Nessa concepção, apesar de se reconhecer toda a multiplicidade 

e diversidade de fontes que estão no cerne da pesquisa documental, enfatiza-se neste 
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estudo a relevância dos documentos de linguagem escrita, pois estes constituem os 

principais tipos na área da pesquisa educacional. Destaca-se a sensibilidade, a 

intencionalidade e a competência teórica do pesquisador como requisito para o emprego 

desse método.   

 O trabalho de análise se inicia com a coleta dos materiais, não sendo acumulação 

cega e mecânica. Á medida que colhe as informações, o pesquisador elabora a 

percepção do fenômeno e se deixa guiar pelas especificidades do material selecionado 

(LAVILLE; DIONE, 1999). Dessa forma, no âmbito da abordagem qualitativa, diversos 

métodos são utilizados de forma a se aproximar da realidade social, sendo o método da 

pesquisa documental aquele que busca compreendê-la de forma indireta da análise de 

documentos já produzidos.   

 A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade social, 

 

[...] não traz uma única concepção filosófica de pesquisa, pode ser utilizada 

tanto nas abordagens de natureza positivista como também naquelas de 

caráter compreensivo, com enfoque mais crítico. Essa característica toma 

corpo de acordo com o referencial teórico que nutre o pensamento do 

pesquisador, pois não só os documentos escolhidos, mas a análise deles deve 

responder às questões da pesquisa, exigindo do pesquisador uma capacidade 

reflexiva e criativa não só na forma como compreende o problema, mas nas 

relações que consegue estabelecer entre este e seu contexto, modo como 

elabora suas conclusões e como as comunica (CALADO; FERREIRA, 2004, 

p. 3).   
  

 Dessa forma, há que se considerar a pesquisa documental não deve ser apenas 

analisada como técnica ou procedimento de coleta de dados, mas como método de 

pesquisa. À vista disso, o trabalho com os documentos é compreendido em dois 

momentos distintos: o primeiro a coleta de documentos e os procedimentos e cuidados a 

serem adotados pelo pesquisador em cada uma dessas fases. 

 A partir desses pressupostos, a presente pesquisa tratou, de um lado, a, leitura e 

compreensão de como se dá o ensino da língua inglesa bem como as representações 

sociais e cultura nas dissertações e teses selecionadas. Assim, as teses e dissertações 

selecionadas no período elencado foram devidamente analisadas, resultando nos 

denominadores comuns que melhor corresponderam à investigação aqui proposta.   

 Tais documentos e suas respectivas análises serão explicitados no próximo 

capítulo. 
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3.1 NATUREZA DA PESQUISA  

 

Como essa pesquisa está voltada para o estudo de representações sociais de 

língua e cultura especificamente no ensino de língua inglesa, predomina, então, o 

caráter qualitativo de pesquisa. Uma vez que a análise se baseia na obtenção dos 

conceitos pré-estabelecidos. A pesquisa qualitativa, também camada de pesquisa social, 

preocupa-se em compreender fenômenos sociais em determinado contexto. Nela, o 

pesquisador procura entender um processo que acontece em certo contexto não tem um 

tamanho definido, podendo variar de acordo com a situação a ser investigada. A 

pesquisa qualitativa, em comparação com a pesquisa quantitativa, é considerada uma 

pesquisa de qualidade soft e tem como protótipo mais conhecido a entrevista. Tal 

contexto não tem um tamanho definido, podendo variar de acordo com a situação a ser 

investigada. A pesquisa qualitativa, em comparação com a pesquisa quantitativa, é 

considerada uma pesquisa de qualidade soft e tem como protótipo mais conhecido a 

entrevista, (BAUER, GASKELL, ALLUM, 2012, p. 18). 

Para (BAUER, GASKELL, ALLUM, 2012, p. 21), é útil distinguir entre quatro 

dimensões na investigação social. Estas dimensões descrevem o processo de pesquisa 

em termos de combinações de elementos através do quarto dimensões. Primeiro, há o 

delineamento da pesquisa de acordo com seus princípios estratégicos, tais como, 

levantamento por amostragem a observação participante, os estudos de caso, os 

experimentos e quase experimentos. Segundo,  os métodos de coleta de dados, tais 

como a entrevista, a observação e a busca de documentos. Terceiro há os tratamentos 

analíticos de dados, tais como, a análise de conteúdo, a análise retórica, a análise de 

discurso e a análise estatística. Finalmente, os interesses do conhecimento referem-se à 

classificação de Habermas sobre o controle, a construção de consenso e a emancipação 

dos sujeitos do discurso. 

Muita confusão metodológica e muitas afirmações falsas surgem da 

compreensão equivocadas ao se fazer a distinção entre qualitativo/quantitativo na coleta 

e análise de dados, com princípio de delineamento da pesquisa e interesses do 

conhecimento (BAUER, GASKELL, ALLUM, 2012, p. 22). É muito possível conceber 

um delineamento experimental empregando entrevistas em profundidades para 

conseguir os dados. Do mesmo modo, um delineamento de estudo de caso pode 

incorporar um questionário de pesquisa para levantamento, junto com técnicas 

observáveis. Um levantamento de grande grupo de minoria étnica pode incluir questões 
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abertas para análise qualitativa, e os resultados podem servir a interesses emancipatórios 

do grupo minoritário. Ou podemos pensar em um levantamento aleatório de uma 

população, coletando os dados com uma espécie de grupos focais. Contudo, como 

mostra o último exemplo, certas combinações de princípios de delineamento, com 

métodos de coletas de dados, ocorrem com menos frequência devido às implicações 

ligadas aos recursos. Defendemos a ideia de que as quatro dimensões devem ser vistas 

como escolhas relativamente independentes no processo no processo de pesquisa e que 

a escolha qualitativa ou quantitativa é, primariamente uma decisão sobre a geração de 

dados e os métodos de análise, e só secundariamente uma escola sobre o delineamento 

da pesquisa ou de interesses do conhecimento. 

 

3.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE DADOS 

 

Uma vez que a metodologia adotada é a análise de conteúdo, leituras 

aprofundadas da tese e dissertações selecionadas foram de suma importância nessa 

etapa da pesquisa. Por ser uma pesquisa de cunho qualitativo, a análise das 

representações sociais de língua e cultura no ensino de inglês basearam-se nos conceitos 

proferidos dos autores selecionados para este estudo. 

A categorização foi feita segundo as ideias contidas em cada dissertação e tese, 

conforme os seguintes tópicos: cultura; língua inglesa, língua e cultura, língua franca, 

representação social e cultural. As ideias a serem analisadas foram delimitadas a partir 

das perguntas de pesquisa. A divisão da análise será norteada por quatro pontos: 

a) A definição de cultura e de língua; 

b) A relação entre língua e cultura; 

c) O local da cultura e as representações culturais no ensino- aprendizagem 

da língua inglesa; 

d) O entendimento de Inglês Língua Franca e suas implicações culturais. 

Em suma, este capítulo foi dedicado a delimitar e apresentar a metodologia que 

será empregada nesta dissertação. Primeiramente, indicamos quais são as três perguntas 

que norteiam a análise e com quais objetivos escolhemos estas perguntas, sendo uma 

pesquisa qualitativa, destacando seu aspecto sociocultural e suas contribuições para o 

processo de ensino, no caso, da língua inglesa. 
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Logo a seguir, listamos os instrumentos e os procedimentos de geração dos 

dados do trabalho que, basicamente contou com as análises das dissertações e tese 

selecionadas. Em seguida, apresentamos uma tabela com informações referentes aos 

quatro dissertações e uma tese que serviram como o contexto deste trabalho. Enfim, 

após o detalhamento do processo metodológico empregado ao longo desta pesquisa, no 

capitulo IV, apresentaremos integralmente a análise dos dados gerados pelos dois 

instrumentos de pesquisa de acordo com a teoria adotada, visando responder as 

perguntas que direcionaram o tema dessa pesquisa. Sendo assim, apresentaremos o 

conceito de cultura, representações e concomitantemente de língua inglesa que 

nortearam este trabalho.   

Para entender o conceito de cultura no pós-modernismo, recorremos aos estudos 

de Stuart Hall (2006, 2013) e Homi Bhabha (2013). De início, Bhabha (2013) retoma a 

noção de cultura presente no discurso colonial e também faz um paralelo entre a 

acepção pós-colonial e a pós-moderna do termo para facilitar a compreensão conceitual. 

Sobre o discurso do colonialismo, o autor destaca a importância do conceito de fixidez, 

que era tido como um signo de diferenciação paradoxal: assumia uma postura de rigidez 

e imutabilidade por um lado, e de desordem e repetição por outro. Dessa maneira, o 

estereótipo serve como uma estratégia discursiva de conhecimento e identificação de 

uma imagem fixa, familiar e repetitiva (BHABHA, 2013). 

Quanto às representações, Moscovici (2009, p. 32) afirma que “[...] no que se 

referem à realidade, essas representações são tudo o que nós temos aquilo a que nossos 

sistemas perceptivos, como cognitivos, estão ajustados”. Isso significa que as 

representações sociais são uma forma de se enxergar no mundo como pertencente a um 

grupo. As representações não são fixas e nem puramente individuais, ainda que sejam 

construídas no decorrer do tempo, pois se constituem na interação interindividual e 

intergrupal. 

Estamos lidando diretamente com um fenômeno de cunho social ao tratarmos de 

representações culturais no ensino de língua inglesa. Assim sendo, a concepção de 

língua aqui adotada é a concepção pós-estruturalista em que está é entendida como 

discurso. Voltamos à posição de que a cultura, assim como os sentidos, não é fixa, mas 

sim construída no contexto social por meio de nossas experiências, em que o discurso é 

a maneira de constituir e dar sentido à realidade. Sendo assim, língua e cultura são 

constituídas unilateralmente no âmago social e podem ser entendidas como noções 

indissociável 
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     CAPÍTULO IV 

 

   ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

 A teoria de conteúdo é uma técnica muito utilizada em pesquisas qualitativas. 

Frequentemente, ampara-se em Laurence Bardin, haja vista que a autora é referência 

nesse tipo de mecanismo científico. Por ser muito didático, ele facilita a sequência de 

tarefas e atividades a serem seguidas para fazer a análise dos dados qualitativos. De 

acordo com Bardin (2011, p. 15), a análise de conteúdo é 

 

[...] um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados. O fator comum dessas técnicas 

múltiplas e multiplicadas - desde o cálculo de frequências que fornece dados 

cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos - é uma 

hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência.   
  

 O método apresentado por Bardin para análise de conteúdo é bastante rico em 

detalhes e didático. Em síntese, o processo descrito pela autora especifica 

detalhadamente três etapas que devem ser percorridas pelo pesquisador como um passo 

a passo a ser organizado e delineado: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

 A pré-análise diz respeito à primeira etapa que a autora apresenta para a 

organização da análise de conteúdo, posteriormente a coleta dos dados. Para Bardin 

(2011), a fase deve corresponder à leitura “flutuante do material”, isto é, a sua 

aproximação superficial, constatando do que ele se trata. A etapa também deve 

possibilitar a escolha dos documentos que constituirão o corpus da análise, baseando-se 

na “exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, elementos que dão 

condições para a formulação de hipóteses e objetivos”.     

 Na segunda fase, exploração do material, tem-se a etapa de “codificação”, em 

que deve ser feito o recorte das unidades de registro e de contexto. As unidades de 

registro podem ser a palavra, o tema, o objeto ou referente, o personagem, o 

acontecimento ou o documento. 

 Além disso, faz-se necessária e enunciação, de acordo com os critérios 

estabelecidos anteriormente. A enunciação inclui presença (ou ausência), frequência 

ponderada, intensidade, direção, ordem e análise de contingência. Depois da 
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codificação, ocorre, ainda, a “categorização”, que seguirá algum dos seguintes critérios: 

semântico, sintático, léxico ou expressivo. 

 Por fim, acontece o “tratamento dos resultados obtidos e interpretação”, que 

pode ser feito por meio da “inferência”, que é um tipo de interpretação controlada.  Para 

Bardin (2011, p 133), a inferência poderá “apoiar-se nos elementos constitutivos do 

mecanismo clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) 

e o seu suporte ou canal; o emissor e o receptor”. 

 Contudo, faz-se necessário atentar-se para o “emissor ou produtor da 

mensagem”, o “individuo (ou grupo) receptor da mensagem”, a “mensagem 

propriamente dita” e o “canal por onde a mensagem foi enviada”. 

 Na presente análise das dissertações e tese elencadas, com base nos pressupostos 

anteriormente apresentados, busca-se verificar qual o conceito de representações 

sociais, língua inglesa e cultura presentes no material selecionado para este estudo. 

 Para tanto, foram selecionadas quatro dissertações e uma tese para integrar o 

corpus da presente pesquisa (QUADRO 1), que correspondem, assim à primeira etapa 

de analise descrita por Bardin (2011).   

 

Quadro 1 – Detalhamento dos documentos selecionados na pré-análise 

Documentos Título Autor (a) Ano Formato 

Documento 

1 
Representações sociais sobre o 

processo de 

ensino/aprendizagem de inglês 

em ambiente escolar. 

 

Juliana Jandre 

Barreto 
2010 Dissertação 

Documento 

2 

A cultura de aprender língua 

estrangeira (inglês) de alunos de 

1º e 4º, série do ensino 

fundamental. 

Ariane Fernades  

           Antonini 
2010 Tese 

Documento 

3 

As representações sociais dos 

professores de língua inglesa do 

ensino fundamental 1. 

 

Carine 

Schenekenberg 

Guedes 

2013 Dissertação 

Documento 

4 

Representações culturais por 

docentes de língua inglesa: um 

paralelo entre representações, 

língua inglesa e cultura. 

Gisele dos Santos 

Silva. 

2016 Dissertação 
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Documento 

5 

Representações sociais sobre 

ruralidade e crenças sobre língua 

inglesa 

Celia Ferreira 

Bispo 
2018 Dissertação 

 

 

4.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE INGLES EM AMBIENTE ESCOLAR. 

 

 A primeira análise se desenvolve apoiada no documento de dissertação de 

Juliana Jandre Barreto, defendida no ano de 2010, na cidade do Rio de Janeiro. A 

presente observação percorre o itinerário perscrutado por Bardin (2011), ao propor uma 

técnica de analise efetiva e ordenada.   

 

4.1.1 Pré- Análise 

 

 A pesquisa teve como principal objetivo investigar as representações sociais de 

sujeitos (gestores, professores de inglês, professores de outras disciplinas e alunos) de 

duas escolas públicas (uma estadual e uma federal) sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de inglês. 

 Para tal, realizou um levantamento sobre o processo ensino/aprendizagem de 

língua inglesa. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado pela seleção de quatro 

dissertações e uma tese. Após análise de conteúdo Barreto (2017), buscou-se também 

comparar os grupos de participantes as escolas para verificar se havia representações 

sociais exclusivas de determinado grupo ou contexto escolar.     

       

4.1.2 Exploração do Material 

 

4.1.3 Concepção de representações sociais 
 

 Mais especificamente, objetivou-se compreender os conceitos pertencentes ao 

núcleo central e às periferias das representações sociais sobre aulas de inglês, assim 

como revelar as representações que tiveram maior compartilhamento entre os grupos de 

participantes sobre língua inglesa, aulas de inglês, alunos e professores. Busca-se 

também comparar os grupos de participantes e as escolas para verificar se avia 

representações sócias exclusivas de determinado grupo ou contexto escolar. 
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 Ressaltamos, também, que Barreto (2017), paralelamente a essas análises de 

representações sociais, foi realizada uma análise do discurso dos participantes através da 

Linguística de Corpus (LC), para conhecer o posicionamento dos sujeitos frente às 

questões propostas pelo instrumento de pesquisa.   

 

4.1.4 Concepção de língua inglesa 

 

 Barreto (2017) ressaltou a importância de se tornar proficiente de língua inglesa, 

principalmente desencadeada pelo processo de globalização (ORTIZ, 2004) que 

vivenciamos á alguns anos, tem feito com que pessoas ao redor do mundo se 

confrontem com essa pressão (CRYSTAL, 1997). Em especial na nossa sociedade, a 

mídia tem intensificado as discussões sobre essa temática. 

Nos últimos anos, e notam-se esforços no sentido de ampliar a possibilidade de 

idioma em ambientes públicos, em escolas e universidades, por parte das autoridades 

governamentais. 

 

4.1.5 Concepção de cultura 

 

 Barreto (2017) cita Jordão (2005) ao referir-se a linguagem e a cultura a 

linguagem tem papel muito maior na sociedade, principalmente no contexto de 

globalização, já que é ela que “constitui o mundo do sujeito” (JORDÃO, 2005, p. 29), a 

linguagem carrega em si os significados das culturas e constrói o mundo e a percepção 

de mundo dos indivíduos, possuindo, dessa forma, grande carga ideológica. Aprender 

uma língua estrangeira, portanto, significa estar em contato íntimo com outras 

identidades e, assim, ter a oportunidade de se confrontar com a sua própria. 

 

4.1.6 Metodologia de Ensino   
  

  Esta tese buscou investigar as representações sociais de sujeitos (gestores, 

professores de inglês, professores de outras disciplinas e alunos) de duas escolas 

públicas (uma estadual e uma federal) sobre o processo de ensino/aprendizagem de 

inglês. A teoria das representações sociais desenvolvida por Moscovici (1961) é o 

principal referencial teórico da presente tese, que também considerou a perspectiva mais 

estrutural de tal teoria, denominada de teoria do núcleo central (ABRIC, 1976). Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com cada 
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um dos 26 participantes. Após análise de conteúdo e do discurso dos participantes, essa 

pesquisa revelou as representações sociais nucleares e periféricas sobre o 

ensino/aprendizagem de inglês, assim como o posicionamento discursivo dos mesmos. 

 
4.1.7 Interpretação dos Resultados Obtidos 
 

 O estudo buscou-se também comparar os grupos de participantes e as escolas 

para verificar se avia representações sociais exclusivas de determinado grupo ou 

contexto escolar. A partir da análise dos resultados, observa-se que as representações 

sociais dos sujeitos sobre o objeto da pesquisa parecem ser orientadas por três diferentes 

perspectivas, a saber: (a) as construções conceituais sobre o idioma; (b) a visão de seu 

lugar intramuros escolar; (c) as projeções extramuros. 

 A primeira dimensão reflete as representações sociais sobre a língua inglesa que 

parecem pertencer ao núcleo central: “importante”, “interação” e “cultura”. Esses três 

termos surgem nas análises de conteúdo também, e percebe-se que o único que é 

consenso entre os participantes de ambas as escolas é com relação à importância da 

língua inglesa na nossa sociedade atual. O seu caráter interacional e sua associação à 

cultura, por outro lado, foi evidenciado somente pelos professores, de inglês e de outras 

disciplinas, da escola federal. Outra representação sobre a língua em si é a de que o 

“inglês está presente no mundo atual”, compartilhada por todos os grupos de 

participantes, e a de que “inglês é a língua mais usada”, pelos participantes da escola 

federal. Esses resultados parecem refletir a ideia de senso comum das pessoas de que a 

língua inglesa está cada vez mais presente nas nossas vidas. Essa constatação reforça a 

necessidade de se aprender o idioma em ambiente escolar, para que seja acessível a 

todos, e não um privilégio daqueles que podem pagar por essa educação em cursos 

livres. A segunda dimensão abarca as visões intramuros escolares. Foi possível 

observar, a partir dos resultados, que muitas representações dos participantes se voltam 

para o ensino de língua inglesa e as dinâmicas de sala de aula, ou seja, são mais 

relativas à realidade escolar, às atividades intramuros e à língua inglesa como disciplina 

escolar 

 A terceira dimensão, a projeção extramuros, reflete a preocupação dos 

participantes em abordar a temática do processo de ensino/aprendizagem de língua 

inglesa em vistas à relevância desse idioma para a vida. Alguns alunos, uma gestora e 
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uma professora de outras disciplinas apresentaram mais palavras-chave em seus 

discursos que refletem a relevância do inglês para a vida. 

 

4.2 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES DE LÍNGUA 

INGLESA DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 

 

 A segunda análise é realizada com o documento de dissertação defendida pela 

estudiosa Carine Schenekenberg Guedes, no ano de 2013, na cidade de Brasília – DF. A 

análise seguiu os passos da autora Bardin (2011), percorrido assim as etapas 

organizacionais descritas. 

 

4.2.1 – Pré-Análise 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as representações sociais 

dos professores de língua inglesa (doravante LI) do primeiro ciclo (1º ao 5º ano) do 

Ensino Fundamental (doravante EFI) de escolas particulares do Distrito Federal sobre 

os seguintes aspectos: 1) a língua inglesa e sua importância no EF I; 2) sobre o perfil do 

professor de LI atuante no EFI e; 3) sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa no EFI. 

 Na fase inicial desta pesquisa Guedes (2013), realizou uma revisão da literatura 

pertinente ao ensino de língua estrangeira para crianças considerando as pesquisas feitas 

em nível Stricto Sensu na última década dentro do cenário brasileiro e que tivessem 

como foco a criança aprendiz, a formação do professor e o processo de ensino 

aprendizagem de língua inglesa. Ao terminar essa revisão, à referida autora pôde 

confirmar o pensamento de Rocha (2006) a qual considera que o número de pesquisas 

realizadas nesta área não acompanha o crescimento do ensino dessa língua nas escolas 

regulares de um modo geral. 

 Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos de pesquisa: um 

questionário e uma entrevista semiestruturada. O resultado da análise dos dados 

demonstrou que as professoras consideram o ensino de língua inglesa ainda no EFI 

importante e justificam essa inserção por considerarem que quanto mais cedo as 

crianças tiverem contato com a língua inglesa mais facilidades terão durante o processo 

ensino-aprendizagem da mesma em situações futuras. As representações sociais das 

professoras apontaram para a importância do papel do professor bem como a 
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necessidade de formação linguística e pedagógica para se trabalhar com crianças nesta 

faixa etária. 

 

4.2.2 Exploração do Material 

 

4.2.3 Concepção de representações sociais 
  

 A partir das representações sociais Guedes (2013) percebeu que as professoras 

confirmam os pressupostos de Cameron (2003) no sentido de se dar ênfase à oralidade 

nas atividades de sala de aula. No que se refere ao as representações sociais das 

professoras sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa, pode se afirmar que 

convergem com as teorias de ensino-aprendizagem de inglês para crianças no que diz 

respeito à valorização da habilidades de ouvir e falar. Observou que há convergência 

entre as professoras em relação à necessidade de se utilizar atividades lúdicas e 

diversificadas para se trabalhar com crianças considerando que o aprendizado de uma 

nova língua deve ser prazeroso. 

  

4.2.4 Concepção de língua inglesa 
 

 Guedes (2013) Observou que há convergência entre as professoras em relação à 

necessidade de se utilizar atividades lúdicas e diversificadas para se trabalhar com 

crianças considerando que o aprendizado de uma nova língua deve ser prazeroso. 

 

4.2.5 Concepção de cultura 
 

 
 Referente à concepção de cultura, Santos (2005) salienta que em uma pesquisa 

de natureza qualitativa investigaram as crenças que professores alunos, diretores e pais 

têm sobre o ensino da língua inglesa na escola pública, particularmente nas séries 

iniciais. Entre os resultados encontrados com a realização da pesquisa foi identificada a 

necessidade de uma discussão teórica abrangente, no sentido de pensar e programar 

políticas educacionais de ensino de língua estrangeira que colaborem para a formação 

de indivíduos bem preparados para atuar na sociedade brasileira contemporânea, 

amplamente marcada por diferentes relações sociais e culturais. 
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4.2.6 Metodologia de Ensino 

 

 Considerando o relevante papel que o professor desempenha no processo ensino-

aprendizagem e por entender que conhecer a forma de pensar e agir desses professores 

pode contribuir para o sucesso da aprendizagem, esta pesquisa teve como objetivo 

identificar e analisar as representações sociais dos professores de língua inglesa 

(doravante LI) do primeiro ciclo (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental (doravante EFI) 

de escolas particulares do Distrito Federal sobre os seguintes aspectos: 1) a língua 

inglesa e sua importância no EF I; 2) sobre o perfil do professor de LI atuante no EFI e; 

3) sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa no EFI. 

 

4.2.7 Interpretação dos resultados obtidos 
 

 O resultado da análise dos dados demonstrou que as professoras consideram o 

ensino de língua inglesa ainda no EFI importante e justificam essa inserção por 

considerarem que quanto mais cedo as crianças tiverem contato com a língua inglesa 

mais facilidades terão durante o processo ensino-aprendizagem da mesma em situações 

futuras. As representações sociais das professoras apontaram para a importância do 

papel do professor bem como a necessidade de formação linguística e pedagógica para 

se trabalhar com crianças nesta faixa etária. 

 Concluo com esta pesquisa que o professor tem um papel fundamental durante o 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira e para tanto deve ser bem 

preparado, conhecer as características peculiares da faixa etária com a qual está 

trabalhando, ser afetivo, gostar do que faz, se preocupar com o planejamento e conduzir 

o seu trabalho de forma reflexiva. Deste modo, considerando esse papel importante do 

professor com compartilho do pensamento de Rocha (2007) quando a agora reforça que 

ainda há muito a ser investigado acerca das competências e conhecimentos necessários 

ao professor atuante neste contexto de ensino. 

 

4.3 ANÁLISES 3 - A CULTURA DE APRENDER LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(INGLÊS) DE ALUNOS DE 1ª. e 4ª. SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

 

 A terceira análise teve como sustentação o trabalho de tese da estudiosa Ariane 

Fernandes Antonini, a qual fora defendida no ano de 2010, na cidade de São Paulo, 
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enquanto a realização da pesquisa propriamente dita realizou-se em uma cidade pequena 

no interior do estado de São Paulo. A organização da análise se pautou nos estudos de 

Bardin (2011), transcorrendo desta forma os seus ciclos organizacionais. 

 

4.3.1 Pré-análise 

 

  A autora insere-se no contexto de ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

(inglês) para crianças e tem como objetivo conhecer a cultura de aprender língua 

estrangeira (inglês) de alunos de 1a e 4a séries do Ensino Fundamental de uma escola 

particular em uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo. Para isso, foi 

desenvolvida uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, na qual foram usados os 

seguintes procedimentos para coleta, análise e discussão dos dados: questionários, 

entrevistas e desenhos dos alunos e questionário para as professoras, observação de 

aulas seguidas de gravação em áudio e vídeo e notas de campo, além de análise de 

documentos oficiais da escola em questão. 

 

4.3.2 Exploração do Material 

 

4.3.3 Concepção de representações sociais 

 

 As representações sociais podem ser definidas como a representação de um 

objeto, seja ele uma imagem, crença, conceito, opinião, valor ou ideologia que pertence 

a um determinado grupo social. À representação deste objeto pode-se chamar de senso 

comum, construído através da troca de experiências, diálogos e vivências que um 

indivíduo compartilha com os demais de um grupo social. (MOSCOVICI, 2011). 

 

4.3.4 Concepção de língua inglesa 

 

A concepção de língua no estudo de Antonini (2010) evidencia que é importante 

salientarmos que o aluno das séries iniciais do EF está com sua cultura de aprender em 

formação e, portanto, o professor dessas séries tem a chance de modificar certas 

crenças, expectativas, mitos, ideias, comportamentos e práticas, se necessário. 
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4.3.5 Concepção de cultura  

 

 Em Linguística Aplicada, cultura é definida como “um conjunto total de crenças, 

atitudes, costumes, comportamento, hábitos sociais, etc., dos membros de uma sociedade em 

particular”. Entendemos, assim como Erickson (1986), que entende cultura como “maneiras 

compartilhadas por um grupo de se atribuir sentido às ações sociais” e, portanto, em aula de 

LE, “as explicações dos alunos sobre a melhor maneira de aprender ou sobre como se deve 

aprender são aspectos da cultura”. 

 

4.3.6 Metodologia de Ensino 

 

 Com relação à metodologia de ensino, Antonini (2010), salientou que o número 

de aulas observadas foi reduzido, o que reduziu, também, a oportunidade de obtermos 

mais dados relevantes para confrontarmos ou confirmarmos a dicotomia entre o dizer e 

o fazer dos alunos em relação à aprendizagem da LE. Além disso para uma investigação 

mais consistente acerca dos fatores influenciadores da cultura de aprender dos alunos. 

Sendo assim, a referida autora, não realizou uma entrevista com as professoras de inglês 

da escola, cenário deste estudo, a fim de obtermos mais dados sobre a sua cultura de 

ensinar. Uma entrevista com os pais dos alunos também teria sido uma rica fonte de 

dados para irmos a fundo à caracterização dessa CALE (inglês). Um ponto interessante 

observado é crença na aprendizagem da LE como oportunidade de crescimento pessoal 

e profissional e expansão cultural, crença essa mais fortemente sentida entre os alunos 

mais velhos. É importante ressaltar que, embora alguns alunos demonstrem iniciativa de 

tomar para si a responsabilidade por sua aprendizagem, há ainda, entre a grande maioria 

dos alunos, a opinião de que a professora e o material didático são os grandes 

responsáveis pelo processo, o que se reflete no comportamento dessas crianças e das 

próprias professoras, que, na prática, ainda revelam uma cultura voltada para a visão 

tradicional do ensino e da língua em si. 

 

4.3.7 Interpretação dos resultados obtidos 

 

 Um ponto interessante observado é crença na aprendizagem da LE como 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional e expansão cultural, crença essa 

mais fortemente sentida entre os alunos mais velhos. É importante ressaltar que, embora 
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alguns alunos demonstrem iniciativa de tomar para si a responsabilidade por sua 

aprendizagem, há ainda, entre a grande maioria dos alunos, a opinião de que a 

professora e o material didático são os grandes responsáveis pelo processo, o que se 

reflete no comportamento dessas crianças e das próprias professoras, que, na prática, 

ainda revelam uma cultura voltada para a visão tradicional do ensino e da língua em si. 

 Portanto, no cenário desenrolado por (Antonini 2010), é possível averiguar que 

apesar de acreditarem que falam inglês em aula, o português é a língua falada na maior 

parte do tempo nas aulas da 1a e da 4a série, e o insumo da LE se restringe a algumas 

palavras isoladas faladas pelas professoras e repetidas pelos alunos. Inferimos que há 

necessidade de uma reflexão acerca dos objetivos de ensino de LEC nos diversos 

contextos, a fim de propor um planejamento de ensino coerente e eficiente para esse 

público específico. Além disso, é urgente a necessidade de se preparar o professor para 

que dê conta das múltiplas facetas do ensino de LEC. 

 

4.4 ANÁLISES 4 - REPRESENTAÇOES SOCIAIS SOBRE RURALIDADE E 

CRENÇAS SOBRE LINGUA INGLESA - 

 

 A quarta análise é constituída a partir do documento de dissertação da 

pesquisadora Carla Ferreira Bispo, defendida no ano de 2018, com base em estudo 

desenvolvido em uma comunidade escolar localizada na zona rural do município da 

Bahia. A pesquisa seguiu a didática de Bardin (2011), detalhando e pormenorizando o 

percurso do autor analisado.   

 

4.4.1 Pré-análise 

 

 A dissertação de Bispo (2018) teve como objetivo principal reconhecer o 

explorar o conceito de representações sociais e verificar se há relação entre as 

representações sobre rural/ruralidades construídas por alunos de uma escola no campo e 

suas crenças sobre aprendizagem de língua inglesa na escola no espaço rural. 

 A pesquisa envolveu nove alunos de uma escola num distrito em área rural, onde 

a coleta de dados foi realizada através de aplicação de questionário, entrevista 

semiestruturada e etnografia da sala de aula. Os resultados da pesquisa revelaram que as 

crenças sobre a aprendizagem da língua inglesa pelos alunos estão relacionadas a duas 

tendências de representar o rural/ruralidades. 
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 No trabalho, o autor supracitado constatou que as crenças sobre a aprendizagem 

da língua inglesa pelos alunos estão relacionadas a duas tendências de representar o 

rural/ruralidades. 

 

4.4.2 Exploração do Material 

 

4.4.3 Concepção de representações sociais 

 

 A dissertação de Bispo (2018) tem como objetivo principal explorar o conceito 

de representações sociais e verificar se há relação entre as representações sobre 

rural/ruralidades construídas por alunos de uma escola no campo e suas crenças sobre 

aprendizagem de língua inglesa na escola no espaço rural. 

 

4.4.4 – Concepção de língua inglesa 

 

 Assim, a pesquisa de Bispo (2018) busca averiguar a concepção de língua 

inglesa, em que falar a língua inglesa era um bem cultural que poucos se preocupavam 

em acessar. Hoje, no entanto, o domínio dessa língua se constitui um meio de 

empoderamento para a pessoa exercer bem seu direito à cidadania global que o mundo 

contemporâneo requer. Conhecendo as dificuldades que professores e alunos ainda 

enfrentam e ciente de que as desigualdades em espaços sociais diferentes impossibilitam 

a realização desta importante tarefa. 

 

4.4.5 – Concepção de cultura 

 

 Para Bispo (2018) o aprendizado de uma nova língua constitui, por vezes, um 

enorme desafio, porque pode causar desconforto e estranhamento visto que, são também 

apresentadas novas formas de tratamento de temas universais que talvez estejam já 

estabilizados na mente do aprendiz. Para Revuz (1998, p. 223) “o que se estilhaça ao 

contato com a língua estrangeira é a ilusão de que existe um ponto de vista único sobre 

as coisas”. Ou seja, as concepções culturais aprendidas juntamente com a língua são 

muitas vezes divergentes daquelas a que já nos acostumamos. 

 

 



56 
 

4.4.6 - Interpretação dos resultados obtidos 

  

 Em síntese Bispo (2018) cita Moscovici (2015, p. 45), “as pessoas analisam, 

comentam, formulam ‘filosofias’ espontâneas, não oficiais, que têm um impacto 

decisivo em suas relações sociais, em suas escolhas”. Com base nesse entendimento, foi 

possível concluir que quando as representações sobre o rural são construídas com base 

na perspectiva da sociabilidade, há uma prevalência de crenças sobre aprendizagem com 

objetivos claros, e orientação mais utilitária, ou seja, da possibilidade de aplicar a língua 

à realidade imediata, concreta. Quando essas representações são orientadas pela 

descrição do espaço territorial, a validação não estabelece esse tipo de objetivos. Ela se 

orienta pela crença de que aprender é a justificativa que valida à própria aprendizagem. 

Vimos, também, que a língua inglesa se constitui hoje uma ferramenta indispensável 

para o completo exercício da cidadania global, porque “o mundo está em inglês” 

(PENYCOOK 2001, p. 78 apud SIQUEIRA 2012, p. 314) e, portanto, toda discussão 

que possa contribuir para a melhoria do ensino já está naturalmente justificada. No caso 

desse trabalho em particular, acrescenta-se o fato do objeto de pesquisa sofrer um 

histórico de ausência nos centros das discussões, e por isso a pequena contribuição que 

trouxe se soma às demais iniciativas na tentativa de vislumbrar a construção de um 

arcabouço teórico que possa impulsionar um projeto de mudança. 

 

4.5 ANÁLISES 5 - REPRESENTAÇÕES CULTURAIS POR DOCENTES DE 

LÍNGUA INGLESA: UM PARALELO ENTRE REPRESENTAÇÕES, LÍNGUA 

INGLESA E CULTURA. 

 

 A quinta e última análise foi constituída a partir do documento de dissertação da 

pesquisadora Gisele dos Santos da Silva, defendido no ano de 2018, a partir de pesquisa 

realizada em Curitiba. O trabalho seguiu os passos detalhados pela autora Bardin 

(2011), a técnica de análise de conteúdo.   

 

4.5.1 Pré-análise  

 

 A pesquisa de Gisele dos Santos da Silva (2018) teve como contexto o ensino de 

língua estrangeira e a relação entre língua e cultura, nesta pesquisa buscou analisar quais 

são as representações culturais compartilhadas por docentes de língua inglesa graduados 
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no curso de Licenciatura em Letras Português-Inglês da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná.    

 Dessa forma, Silva (2018) estabelece como objetivo principal verificar qual é a 

visão de cultura entre os professores que começaram a atuar recentemente no ensino da 

língua e que compartilham de um mesmo contexto de formação acadêmica. 

 Para atender a esse objetivo, Silva (2018) realizou uma pesquisa de cunho 

qualitativo-interpretativista, já que seu objetivo é a interpretação das representações 

culturais por professores em relação ao inglês, a geração de dados para a condução do 

estudo foi realizada por meio da aplicação de questionário e entrevistas grupal e 

individual.   

  A pesquisa de Silva (2018) além de verificar como as representações culturais 

da língua inglesa são percebidas pelos docentes no contexto específico, este trabalho 

poderá beneficiar futuros estudos que sejam voltados para questões culturais no 

ensino/aprendizagem de língua inglesa, além de oferecer um panorama atual do 

pensamento a respeito da ideia de cultura no ensino de inglês. 

 

4.5.2 Exploração do material 

 

4.5.3 Concepção de representações sociais 

 

  A concepção de representações sociais no quinto documento analisado faz uma 

prévia do que precisa entender o que são representações e como elas se constituem. 

Mas, talvez, o desafio maior foi elencar possíveis conceitos do termo cultura em um 

recorte não tão extenso. Tanto o conceito de cultura quanto o de representações 

circulam por diversas áreas, podendo ser estudados sob o viés psicológico ou social, por 

exemplo, por isso abordá-los dentro da linguística sem me expandir para outras áreas 

exigiu maiores leituras e aprofundamento sobre tais temas para, então, conduzir a 

geração de dados e realização da pesquisa. Todo o período de releitura e análise dos 

dados foi um meio de descobertas, reconhecimento e amadurecimento, tornando-se um 

processo necessário, permitindo-me refletir sobre minhas próprias percepções e 

principalmente sobre minha prática enquanto professora da língua inglesa.   
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4.5.4 Concepção de língua inglesa 

 

  Dentre as concepções de língua apresentadas pelos professores Silva (2018), 

inferiu que a língua é vista como instrumento de comunicação, resultando da influência 

da abordagem comunicativa de ensino de línguas que ainda é bastante adotada no 

ensino de inglês no Brasil. Alguns docentes acreditam que o trabalho com as 

habilidades de compreensão oral e escrita e produção oral e escrita pode ser uma 

maneira eficaz de abordar a língua/cultura alvo, aproximando o aluno do uso real da 

língua, além de ser suficiente para que haja a comunicação. Em outras palavras, o uso 

das habilidades seria eficaz no estabelecimento da comunicação. 

 

4.5.5 Concepção de cultura 

 

 Na dissertação de Silva (2018) os docentes reconhecem a influência da 

graduação em Letras em suas visões sobre a língua/cultura inglesa. Eles destacam que 

tal influência ocorreu de várias formas: pelo discurso dos professores, por meio do 

conteúdo e de textos estudados e pelo livro didático – este, em específico, por ser o 

material destinado ao ensino da língua inglesa e que tinha como cenário a língua/cultura 

britânica. Ademais, admitem que o curso, no geral, contribuiu para a ampliação do 

horizonte representacional em relação à língua/cultura inglesa e à nossa própria cultura. 

 

4.5.6 Metodologia de ensino 

 

 Rosa (2017) reitera as perguntas que nortearam este trabalho para respondê-las, 

sintetizando os resultados obtidos. Além disso, trago algumas considerações acerca da 

cultura no ensino de língua inglesa bem como a relação entre cultura e Inglês Língua 

Franca, dando principal destaque para as representações. 

 

4.5.7 Interpretação dos resultados obtidos 

 

 Nesta pesquisa os dados obtidos foram suficientes para responder as perguntas 

de pesquisa, destacando que as representações culturais dos docentes em relação ao 

inglês resultam de diferentes fatores, seja de ideias imaginadas e estereotipadas, seja de 

suas experiências em contexto de imersão ou não, mas o fato é que isso confirma a ideia 
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de as representações serem sócio histórico, cultural e ideologicamente construído e 

sofrerem constantes transformações. Além disso, a indissociabilidade da língua/cultura 

aponta que ambos os conceitos são frutos do contexto social em que ocorrem, por isso 

não seria possível ensinar uma língua separada de seus aspectos socioculturais. Até 

mesmo o uso do inglês como língua franca traz para a interação traços socioculturais e 

ideológicos do contexto de produção e de seus falantes. 

 

6.1 CONCEITOS DE CULTURA E LÍNGUA SEGUNDO DISSERTAÇÕES E 

TESE  

 

No presente tópico, discorreremos sobre alguns conceitos de cultura e ensino de 

língua inglesa, com diversos teóricos. Partindo desses entendimentos, apresentamos 

quais são os conceitos atribuídos pelos sujeitos deste estudo. Compomos como objeto 

de estudo e discussão os conceitos de cultura e do contexto de cultura e suas relações 

com o ensino de língua inglesa. 

Primeira Dissertação: REPRESENTAÇOES SOCIAIS SOBRE O PROCESSO 

DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE INGLÊS EM AMBIENTE ESCOLAR. A 

tradição do ensino de línguas, de uma forma geral, no Brasil é muito forte, e data das 

primeiras escolas aqui presentes, tendo em vista que elas surgem com o principal 

objetivo de “elevar” as pessoas aos bons costumes e às letras humanas (NUNES, 2000, 

p. 37). O aprendizado das letras e das línguas era central para a transformação de uma 

sociedade predominantemente oral em letrada, e esse foi um dos grandes desafios 

encontrados pelos jesuítas no Brasil (NUNES, 2000). Já nas primeiras escolas fundadas 

por esses religiosos, percebe-se o privilégio do ensino das línguas clássicas, grego e 

latim (CARDOSO, 2002), sem contar que o aprendizado de línguas pelos jesuítas e o 

recurso da tradução, muitas vezes, consistia em uma estratégia de aproximação da 

cultura alvo para conversão (BURKE, 2010, p. 21). 

 Mesmo com as reformas pombalinas, que romperam com os jesuítas e 

reestruturou o ensino nos domínios portugueses, a partir do ano de 1759, as línguas 

ainda eram centrais no ensino (CARDOSO, 2002). Esse momento, inclusive, foi 

marcado pela valorização da língua portuguesa, proposta na obra que inspirou a reforma 

pombalina, Verdadeiro Método de Estudar, de autoria de Verney (1746). O autor 

estabelece que o ensino da Gramática Latina não deveria ser feito através da língua 

clássica, propondo que fosse feito em língua vernácula. Com as reformas pombalinas 
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dos estudos, portanto, foi a primeira vez que a língua vernácula é valorizada, colocando 

as línguas clássicas como necessárias ainda, mas em convivência com o português. Com 

a chegada da Família Real, em 1808, o status das línguas modernas passa a ser 

equivalente ao das línguas clássicas, incorporando-se à escola secundária o ensino de 

francês, inglês, alemão e italiano, ao lado do ensino de grego e latim (PAIVA, 2003). 

Tendo em vista esse cenário inicial da introdução do ensino de línguas estrangeiras no 

Brasil, percebe-se a existência do valor desse ensino na formação dos indivíduos 

letrados. 

O ensino oficial de línguas estrangeiras no Brasil teve origem no Colégio Pedro 

II, em 1837, momento em que as línguas modernas compartilharam, pela primeira vez, 

do mesmo espaço que as línguas clássicas (CHAGAS & VALNIR, 1957), como 

mencionado anteriormente. O inglês, ao lado de outras línguas modernas, era ensinado 

com caráter obrigatório, assim como latim e grego, mas percebia-se ainda o privilégio 

do latim. Além disso, Leffa (1999) ressalta que os métodos de ensino dessas línguas 

provocaram uma decrescente com relação ao prestígio das línguas e a carga horária a 

elas destinada. Segundo o autor, durante o império, a metodologia de ensino das línguas 

vivas era semelhante ao das línguas mortas, em que textos eram traduzidos e analisados 

gramaticalmente (LEFFA, 1999). 

 É somente no início do século XX que as línguas modernas começam a ter mais 

importância nas escolas, mas nota-se que até a 2ª Guerra Mundial, havia o privilégio da 

língua francesa em relação à inglesa. A presença da língua francesa na nossa sociedade 

era perceptível, devido à influência dessa nação na cultura e na ciência. Essa maior 

valorização do francês é percebida na distribuição de carga horária das disciplinas de 

línguas estrangeiras modernas. Com a criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública em 1930, o francês tinha carga horária semanal de 9h, enquanto que o inglês 

tinha 8h, no ensino de primeira à quarta série; com a Reforma Capanema em 1942, o 

francês era ensinado em quatro anos, enquanto que três anos eram destinados ao ensino 

formal da língua inglesa. Leffa (1999) pontua também que houve uma mudança no 

método de ensino de línguas nesse período. Mesmo sendo tardia a implementação desta 

metodologia no Brasil, em relação à França, passa-se postular o ensino de inglês pelo 

método direto, ou seja, pelo ensino da língua através dela mesma. 

Com a LDB de 1996, começa a haver um momento mais propício para 

discussões acerca de um projeto nacional de ensino de inglês. Após a promulgação 

dessa lei, em 1998, o Ministério da Educação (MEC) publicou os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCNs) para o EF e, em 2000, os 

parâmetros para o EM. Apesar de haver algumas diferenças nos documentos, como, por 

exemplo, a valorização do desenvolvimento da habilidade oral no último, e da não 

importância do ensino dessa habilidade no primeiro, esses documentos oficiais são o 

início de um momento em que maior atenção é dada ao ensino de línguas estrangeiras 

pelas políticas educacionais brasileiras. Em suma, percebe-se que essas políticas não 

garantem uma inserção do ensino de inglês de qualidade nas escolas públicas 

brasileiras, e que muito ainda deve ser feito. 

 O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) só muito recentemente incluiu as 

línguas estrangeiras nas competências a serem avaliadas, no vestibular 2010, no ano de 

2009, mas de forma muito tímida, em que somente cinco questões, no universo de 180 

questões, são sobre inglês ou espanhol. O Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) também incluiu a avaliação de livros didáticos de língua inglesa somente em 

2011, apesar de ter surgido em 1985, o que demonstra, mais uma vez, a pouca atenção 

dada a essa disciplina, que muitas vezes é percebida na escola, por seus agentes, como 

menos importante que outras, tendo o status de uma aula extra (PERIN, 2003). 

 Apesar da constatação da desvalorização dessa disciplina frente às demais em 

contexto escolar, o que prejudica a democratização desse ensino para uma maior parcela 

da sociedade, é necessário discutir se haveria espaço no cenário educacional brasileiro 

mais amplo para a inserção dessa língua nas pautas governamentais de ensino. 

Outra questão que ocupou muitos debates ao longo da história da educação 

brasileira é com relação ao acesso a uma educação pública de qualidade a todos os 

cidadãos brasileiros e a permanência dos mesmos durante todos os anos de escolaridade 

básica, principalmente a partir da Constituição Brasileira de 1988. A Constituição versa 

sobre o direito de educação de todos e o dever do governo em prover essa educação de 

qualidade para toda a população. Dessa forma, muito ainda tem que ser feito para que 

essa universalização do ensino ocorra de forma satisfatória. 

 Concluo, portanto, que é compreensível que a preocupação da sociedade com a 

língua inglesa tenha ocorrido mais recentemente. Ao refletir sobre a história da 

educação brasileira, percebem-se claramente as razões para que esse idioma tenha sido 

tão tardiamente inserido nas pautas de discussões nacionais. Contudo, tendo em vista a 

intensificação dessas temáticas na nossa sociedade nos últimos anos, é importante 

compreender os conceitos que as pessoas criam sobre o inglês em ambiente escolar. 
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Segunda Dissertação: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 

PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA DO ENSINO FUNDAMENTAL I. O 

interesse pelo aprendizado de uma língua estrangeira neste contexto especifica 

entendida como a língua inglesa, como meio de comunicação para a inclusão no mundo 

globalizado, vem crescendo progressivamente (PINTER, 2006) fazendo com que o 

número de falantes não nativos supere o número de falantes nativos ao redor do mundo 

(CRYSTAL, 2003). Alguns pesquisadores como Gimenez (2006) e Seidlhofer (2005) 

entendem o inglês não mais como uma língua estrangeira, mas sim como uma língua 

franca, ou seja, uma língua empregada, internacionalmente, como meio de comunicação 

entre falantes de diferentes línguas maternas. Esse fato tem como consequência um 

número crescente de pessoas interessadas em aprender essa língua estrangeira. Ainda 

dentro deste contexto, pais, cada vez mais preocupados em garantir uma boa formação 

profissional, incentivam o aprendizado da língua inglesa matriculando seus filhos, cada 

vez mais cedo, em escolas que propiciem esse aprendizado. 

O ensino de estrangeira no Brasil, apesar de ser obrigatório somente a partir do 

segundo ciclo do Ensino Fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, já está consolidado, 

mesmo que de maneira facultativa, na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas particular brasileira representada pela língua inglesa. Embora a 

inclusão dessa língua estrangeira na matriz curricular das escolas públicas dependa de 

iniciativas municipais e estaduais, o que se observa é que o ensino da língua inglesa 

vem se tornando realidade também no contexto público como, por exemplo, em São 

Paulo (ROCHA, 2006), Mato Grosso (SANTOS, 2009) e, recentemente, no Paraná 

(MELLO, 2013). O caráter facultativo do ensino de língua estrangeira nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental trouxe consigo sérios problemas no contexto educacional 

brasileiro, transformando o processo ensino-aprendizagem de LI em um campo profícuo 

de investigação dentro da área da Linguística Aplicada (ROCHA & SILVA, 2010; 

ROCHA, 2006; SANTOS, 2005; PIRES, 2004; MIRANDA, 2003). 

Na tentativa de explicar o caráter internacional da língua inglesa, vários 

estudiosos utilizam a proposta dos círculos concêntricos de Kachru (RAJAGOPALAN, 

2010; MOITA LOPES, 2008; LEFFA, 2006; CRYSTAL, 2003). De forma sintética, 

Kachru (1985) propõe que emprego do inglês no mundo pode ser dividido em três 

grandes círculos: um círculo interno, um externo e um terceiro em expansão. O círculo 

interno refere-se aos países em que o inglês é falado como língua nativa: Estados 

Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia; o círculo externo, àqueles em 
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que o inglês é usado como segunda língua, as antigas colônias inglesas, como a Índia, 

Singapura, Malásia, África do Sul; e por último, o círculo em expansão, no qual o inglês 

é falado como língua estrangeira, tais como o Brasil, China, Japão, Israel. Sendo este 

último grupo considerado dependente das normas externas, particularmente do padrão 

do inglês americano e/ou inglês britânico. 

Segundo Leffa (2006), proposta de Kachru (1985) não tem sido vista com bons 

olhos por estudiosos como Erling (2004), Phillipson (1999) e Pennycook (1997), pois 

considera que os países do círculo interno como provedores das 15 normas linguística 

desconsiderando desta forma as variedades4 linguísticas locais que emergiram diante do 

contexto de comunicação global. Neste sentido corroboro as palavras do autor, pois ao 

se comunicar cada sujeito carrega consigo um modo de se expressar, muitas vezes 

influenciado pelas particularidades da própria língua então fica inevitável que a língua 

eleita para a comunicação sofra mudanças, uma mistura ou fusão e favorece o 

surgimento de novas variedades linguísticas. 

Para Canagarajah (2006, p. 231), as comunidades que compõem o círculo em 

expansão estão desenvolvendo atualmente novas normas na comunicação do inglês 

como língua franca, e nós não podemos tratar destas variedades como sendo 

estritamente dependentes de uma norma conforme Kachru (1985) as designou, pois, os 

falantes multilíngues não parecem obedecer às normas do círculo interior, quando eles 

comunicam-se uns com os outros em inglês (Jenkins 2006; Seidlhofer 2004). 

Paralelamente à expansão do inglês como língua de comunicação global pode-se 

identificar na literatura uma variedade de terminologias relacionadas à língua quando 

tratada como língua de comunicação global: inglês como língua international-English as 

an International Language, (JENKINS 2006); inglês como língua franca (GIMENEZ, 

2006; SEIDLHOFER, 2006), World Englishes (KACHRU, 1985) e World English 

(RAJAGOPALAN, 2010). 

O termo língua internacional (MCKAY, 2002, p. 5) foi em princípio, empregado 

para referir-se a uma língua que possui um grande número de falantes nativos. Neste 

sentido, a ideia de inglês internacional está relacionada à língua inglesa como segunda 

língua ou como língua estrangeira não podendo assim ser separada do arcabouço 

cultural que carrega consigo, ou seja, não pode ser separada das culturas americana e 

britânica. Para Leffa (2006) o inglês como língua internacional (doravante ILI) não 

incorpora as variações locais, retendo apenas traços gerais, principalmente, no que diz 
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respeito ao léxico básico ocupando, deste modo, uma posição central em relação com as 

outras variedades. 

O Inglês como língua internacional embora apareça paralelamente ao termo 

International English, é diferenciado por Seidlhofer (2004, p.8) no sentido em que 

English as an International Language (EIL) ressalta o uso internacional da língua quatro 

Para Crystal (2003, p.38) as variedades linguísticas nada mais são que as diferenças que 

surgem tanto na pronúncia quanto na estrutura da língua inglesa, ao invés de sugerir que 

existe uma variedade distinta. EIL não se refere a um fenômeno isolado ou a uma 

variedade em particular, mas sim, ao uso do inglês em diferentes contextos 

sociolinguísticos e socioculturais (NUNES, 2006 p.102). 

 Portanto, o inglês falado internacionalmente não é de domínio apenas daqueles 

que falam inglês como língua estrangeira, mas inclui os falantes como segunda língua e 

também como língua nativa. Alguns autores (PHILLIPSON, 1997, p.274; ERLING, 

2000, p.11) criticam essa terminologia por considerar que o inglês como língua 

internacional está relacionado ao inglês do círculo interno conforme a proposta de 

Kachru (1985) e, neste sentido não pode ser visto como uma língua neutra, desprovida 

de interesses imperialistas interligados com o domínio da ideologia, cultura e 

capitalismo ocidental e como forma de negação dos direitos linguísticos humanos 

(PENNYCOOK, 1997, p.55). Leffa (2006, p.6) ancorado em Kachru (1985) 

considerando as normas linguísticas, classifica o círculo central como provedor da 

norma culta, enquanto que o círculo em expansão seria dependente desta norma, o que 

poderia se transformar em uma ameaça à sobrevivência do conhecimento dos povos 

marginalizados, que precisam organizar-se numa contra revolução para preservar sua 

identidade. 

Quando nos referimos à língua inglesa como meio de comunicação entre falantes 

de diferentes línguas maternas encontramos o termo English as a Língua Franca (ELF). 

O termo inglês como língua franca surgiu para referir-se às interações em língua inglesa 

entre falantes de diferentes línguas maternas. É a língua de contato entre pessoas que 

não compartilham uma língua nativa, muito menos uma cultura (CRYSTAL, 2003) 

trata-se da língua escolhida para a comunicação que não pertence a nenhum território. A 

assertiva de Crystal (2003) é ratificada por Nault (2006, p.316) quando o autor declara 

que “os falantes de inglês estão reinterpretando, reinventando, redefinindo a língua, 

tanto oralmente quanto na forma escrita.” Seguindo na mesma linha de pensamento, 

Rajagopalan (2010, p.23) assevera que a língua inglesa que se fala hoje no mundo não é 
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a língua que pertence ao Reino Unido ou aos Estados Unidos, mas sim uma língua com 

características próprias que a distinguem fonológica, morfológica e sintaticamente. 

Terceira tese: A CULTURA DE APRENDER LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(INGLÊS) DE ALUNOS DE 1ª. e 4ª. SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Estudos das áreas da Filosofia, Educação, Psicologia e da própria Linguística Aplicada 

mostram que a criança não é um adulto em miniatura e, sim, um aprendiz com 28 

características cognitivas distintas das dos adultos. Dessa forma, a abordagem de ensino 

de LEC deve ser também, distinta, a fim de atender as necessidades desse contexto 

específico. Brown (2001) argumenta que a principal diferença entre a criança e o adulto, 

como aprendizes de línguas, é o foco de atenção. Na criança, explica o autor, o foco de 

atenção é periférico e espontâneo, e o interesse é imediato. Brewster, Ellis & Girard 

(2002) acrescentam que a criança fica entediada com facilidade, o que parece ser uma 

desvantagem para o início precoce da aprendizagem de uma LE, uma vez que os 

programas formais de ensino de línguas geralmente requerem que o aluno seja capaz de 

focar e lidar conscientemente com as abstrações da língua, bem como manter-se atento 

ao que está aprendendo. Concordamos, portanto, com Broughton et.al. (1993, p.170) 

quando dizem que os cursos de línguas têm sido construídos tendo como base um 

modelo estrutural, originalmente desenhado para adultos. Pensando sobre essa questão, 

entendemos que a criança, vista como um adulto em miniatura, ainda permanece em 

muitos contextos formais de ensino de LE no Brasil e no mundo, onde o ensino da 

língua não considera, por exemplo, o papel que a afetividade desempenha para a 

aprendizagem infantil. 

Por outro lado, de acordo com Brown (op.cit.) e Cameron (2001), a criança é 

mais capaz de assumir riscos e é mais curiosa que o adulto, o que pode contribuir 

positivamente para a aprendizagem de uma LE. Os mais novos não se sentem 

pressionados pela aprovação do colega e o medo de errar na língua é, 

consequentemente, diminuído, o que pode significar uma vantagem para o início 

precoce da aprendizagem de LE. Acreditamos que, ao manter-se engajada em uma 

atividade e envolvida na interação com as outras crianças, com o professor e com os 

outros elementos presentes no ambiente de aprendizagem, a criança está exposta à 

língua, tem a oportunidade de praticá-la e de construir significados na e através da LE. 

Todavia, há de se criar um ambiente de aprendizagem favorável para que essa premissa 

aconteça, com insumo de qualidade e interação propositadas, tendo como base 

planejamento e objetivos reais para esse ensino. 
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Um aluno, mesmo sendo criança, quando entra em uma sala de aula para 

aprender uma LE, traz consigo ideias, opiniões, crenças e expectativas sobre esse 

aprendizado e essa nova língua que são comuns ao grupo social em que vive. Essa 

criança aprendiz de LE (inglês), mesmo sem nenhuma experiência anterior com o 

idioma, incorpora algumas tradições (Almeida Filho, 1993) transmitidas pelos pais, 

irmãos mais velhos e pessoas influentes, e, consequentemente, passa a agir orientado 

por elas. Podemos dizer que essa criança está agindo de acordo com uma cultura (de 

aprender), que ainda está em formação, mas já presente no instante que ela adentra a 

sala de aula. 

O termo cultura é largamente usado nas ciências sociais e da linguagem e se 

refere, de maneira geral, ao “sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos, de 

padrões de comportamento e atitudes que caracterizam determinada sociedade”15 ou 

“complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e doutros 

valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma 

sociedade”. Em Linguística Aplicada, cultura é definida como “um conjunto total de 

crenças, atitudes, costumes, comportamento, hábitos sociais, etc., dos membros de uma 

sociedade em particular”. Entendemos, assim como Erickson (1986), que entende 

cultura como “maneiras compartilhadas por um grupo de se atribuir sentido às ações 

sociais” e, portanto, em aula de LE, “as explicações dos alunos sobre a melhor maneira 

de aprender ou sobre como se deve aprender são aspectos da cultura”. 

Outro conceito relevante, Cortazzi & Jin (1996) tomam o conceito de cultura de 

aprender como os aspectos culturais do ensino e da aprendizagem, e assim como 

Almeida Filho (1993), consideram parte cultura de aprender aquilo que as pessoas 

acreditam que seja normal e bom em termos de atividades e processos. As autoras 

acrescentam que essas crenças relacionadas à aprendizagem têm origem cultural, o que 

está de acordo com o pensamento de Barcelos (1985), que define cultura de aprender 

línguas como, 

 

Conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de 

crenças, mitos, pressupostos culturais e ideais sobre como aprender línguas. 

Esse conhecimento, compatível com sua idade e nível socioeconômico, é 

baseado na sua experiência anterior, leituras prévias e contatos com pessoas 

influentes, envolvendo as maneiras usuais dos aprendizes de estudar e de se 

preparar para o uso da língua-alvo. (BARCELOS, 1995, p. 40) 
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Barcelos (1997) pontua que o que é feito em sala de aula e na escola recebe 

influência do que ocorre numa esfera maior de organização social. Assim, as crenças 

manifestadas pelos alunos e suas ações em sala de aula têm a ver com seus hábitos 

familiares, escolarização e papéis reservados a eles e aos professores naquela sociedade. 

Pensando nessa questão social, Barcelos (2006, p.07) salienta que o uso dos termos 

culturas de aprender e cultura de aprender línguas enfatiza a natureza social e cultural 

das crenças, o que concordamos e adotamos como construto neste trabalho, já que 

podemos considerar a sua dimensão social, por serem as crenças fruto de nossas 

interações com os outros e com o meio. No entanto, a autora alerta para o fato de que a 

maioria das pesquisas realizadas acerca desse tema tem se preocupado com a descrição 

das crenças dos alunos em relação ao aprendizado da língua, sem se preocupar em 

entender porque os alunos apresentam tais manifestações ou, ainda, qual papel essas 

crenças desempenham nas experiências de aprendizagem desses sujeitos. 

Garcia (1999) contempla os conceitos de Almeida Filho e Barcelos, relatando 

que a cultura de aprender está relacionada com “as concepções que os alunos herdam e 

carregam em relação ao que seja aprender LE.” Outros autores também seguem os 

estudos de Barcelos (1995) e desenvolvem pesquisas sobre a CA línguas em diferentes 

contextos de ensino. É o caso, por exemplo, de Coelho (2005) que estudou as crenças 

em contexto de ensino de LE (inglês) em escola pública, e Lima (2005), que pesquisou 

as crenças de uma professora e de seus alunos de 5a série a respeito da aprendizagem de 

LE. 

Voltando ao trabalho de Barcelos (op.cit.), quem primeiro definiu e adotou o 

conceito de cultura de aprender línguas no Brasil, salientamos que a autora postula que, 

entre outras variáveis como crenças e pressupostos culturais e ideais, os mitos são parte 

constituinte da CA. Fabri (1989) alerta para o fato de não haver uma definição única 

para mito e que é difícil detalhar todas as abordagens possíveis, e acredita que, no que 

diz respeito à aprendizagem de LE, o mito parece ser algo significativo para o homem. 

Ou seja, o mito é uma manifestação da vontade do ser humano de aprender uma LE de 

forma mais eficaz, que o faz expressar suas crenças de um modo simbólico para que 

tenham maior relevância para si. 

Análise da quarta Dissertação: REPRESENTAÇOES SOCIAIS SOBRE 

RURALIDADE E CRENÇAS SOBRE LINGUA INGLESA. Uma característica básica 

do ILF é não ser falado por nativos. Isso nos leva a acreditar que, nessa perspectiva, a 

língua avança para uma aceitação de modelos diferentes dos padrões legítimos 
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tradicionalmente disseminados, e abre espaço para seus diferentes usos culturais. 

Quanto mais internacionalizado ele for, maiores são as chances de interações respeitosas 

entre diferentes povos. 

Claro, não podemos ingenuamente assumir que conflitos não mais existem, e 

que aqueles que se consideram donos da língua simplesmente se sentarão para assistir 

seu “ouro negro” (GRADDOL 2006 apud SIQUEIRA 2012, p. 315) ser desapropriado e 

sua autoridade derrubada do trono. Evidentemente a língua em questão é um elemento 

de dominação, e as bases que a estabeleceram foram fixadas sobre práticas colonialistas 

de subalternização que resistem em ceder lugar a essa nova tendência de se comunicar. 

Para Rajagopalan (2009 p.42) a língua deixou de pertencer aos nativos e agora 

se apropriam todos que fazem algum uso dela. A exposição à variedade de usos, 

desvinculados de uma cultura específica, mas inseridos em contextos múltiplos, 

possibilita uma melhor compreensão da língua mais como uma ferramenta de 

empoderamento, e menos como instrumento de opressão. 

Especificamente no capítulo que aborda “os desafios do ensino e aprendizagem 

da língua inglesa”, e de suma relevância para esta pesquisa, pois apresenta a discussão 

da aprendizagem de LI. Entretanto, qualquer discussão sobre aprendizagem suscita 

alguma reflexão sobre ensino também. Desse modo, passamos agora a uma breve 

reflexão sobre a realidade do ensino no Brasil. 

A realidade do ensino de língua inglesa na escola no Brasil, de modo geral, é um 

grande paradoxo: Todo mundo estuda, mas ninguém aprende. Diante disso, vivemos 

afligidos pela constatação que inquieta e assombram professores, aprendizes, 

departamentos das universidades, enfim, todos os envolvidos no processo. Embora já 

esteja comprovado e aceito o fato que a língua inglesa seja inquestionavelmente o 

idioma da internet, da educação, da diplomacia, ou seja, da globalização, ainda 

cambaleamos no caminho para o cenário ideal. Há algumas pistas que possibilitam 

entender certas falhas existentes no processo. Os documentos oficiais advogam seu 

ensino: 

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua 

materna, é um direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei de 

Diretrizes e Bases e na Declaração Universal dos Direito Linguísticos, 

publicada pelo Centro Internacional Escarré para Minorias Étnicas e Nações 

(Ciemen) e pelo PEN-Club Internacional. Sendo assim, a escola não pode 

mais se omitir em relação a essa aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 19). 
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Porém, o que se observa é que o ensino ainda não está bem estruturado, como 

revela uma pesquisa realizada pelo British Council sobre o ensino de inglês na educação 

básica no Brasil, em 2013. Primeiro, a formação do professor é deficiente. Segundo os 

dados, apenas 39% têm formação específica. Outra questão é que o número de 

profissionais que se dedicam ao ensino da língua é muito pequeno. 65% deles têm que 

sobrepor outras disciplinas, o que obviamente compromete a qualidade do trabalho. 

O estudo foi realizado com professores e gestores, e fornece indícios que 

explicam algumas das dificuldades enfrentadas, na visão dos próprios envolvidos. Para 

eles, o ensino tem pouca ou nenhuma relevância para a formação de alunos socialmente 

vulneráveis, que é o caso da maioria. Além disso, a coordenação de ensino não 

consegue oferecer o suporte necessário, porque o coordenador de área não tem 

competência linguística para fazê-lo, e os alunos apresentam dificuldades de leitura 

básica na língua materna, o que impede drasticamente qualquer tipo de avanço da 

aprendizagem. 

Como resultado das investigações, os pesquisadores chegaram à seguinte 

conclusão: há ausência de um plano estratégico comum para a língua inglesa; as 

dificuldades dos professores em acessar formação continuada; e a ausência de critérios 

comuns de exigência e avaliação da disciplina. “Outro aspecto relevante é a questão da 

aprendizagem de Língua Inglesa: um caminho para a alteridade.”. Como observaremos 

abaixo alguns apontamentos: A consciência da existência do outro, que é diferente, não 

menos importante, é o princípio do “reconhecimento da identidade terrena, que deve 

converter-se em um dos principais objetos da educação” (MORIN 2006, p. 15). 

O encontro que defende Jodelet (2001) é o princípio da alteridade. A partir dela, 

é mais fácil entender que não somos donos de nenhuma verdade, mas que a 

heterogeneidade da raça humana, sim, é uma verdade absoluta com a qual, infelizmente, 

ainda não lidamos de maneira positiva, já que separamos os indivíduos em categorias 

que os posicionam no grupo ou dominante, ou dominado. 

Entender, também, que a construção de um mundo justo pressupõe o 

reconhecimento do valor individual, mas que essa valorização não implica, de maneira 

alguma, em menosprezar o outro. É na congregação de todos os homens que 

encontraremos a harmonia, eliminando as desigualdades, mas guardando o respeito às 

diferenças, assegurando a diversidade. 

Entendida a questão da alteridade, cabe agora discutir como a aprendizagem de 

língua inglesa pode contribuir para fortalecer e/ou despertar, nos indivíduos, essa 
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capacidade para discernir entre aquilo que constitui a preservação de sua 

individualidade daquilo que se apresenta como imposição pretensa de sua vontade. 

Acredito que a aprendizagem de língua inglesa, ou qualquer língua estrangeira, 

promove o alargamento dessa consciência. 

O reconhecimento do outro que fala essa língua estrangeira a qual nosso 

entendimento começa a se abrir, é a concepção de indivíduos apenas diferentes, não 

menos ou mais importantes. A língua não é um elemento dissociado do sujeito. É, sim, a 

extensão da sua existência. Segundo Brun (2003, pág. 106), “o processo de 

aprendizagem de uma língua pode, consequentemente, representar um contexto de 

descoberta e de abertura ao outro”. O estudo de uma língua é um meio pelo qual as 

consciências se encontram e se compreendem. São essas concepções que devem nortear 

a prática educativa. 

Compreensão, aliás, é uma palavra de importância grandiosa nesse contexto, e 

seu significado está para além do entendimento das estruturas morfossintáticas que são 

operadas na mente do aprendiz. A compreensão mútua aqui entendida é aquela que 

defende Edgar Morin (2006) da qual o planeta necessita, em todos os sentidos. Uma 

compreensão que nos tornará capazes de aceitar e apreciar as peculiaridades de cada ser, 

e nos tornar mais unidos entre nós mesmos, e com o planeta terra. 

A aprendizagem de uma língua seja ela materna ou estrangeira, implica na 

compreensão do binômio língua-cultura. Isso significa que um mundo inteiro de valores 

e concepções divergentes se descortina aos olhos do aprendiz. Esse encontro com o 

novo, representado pela cultura da língua alvo, poderá acontecer de forma harmônica, 

como defende Oliveira (2010, p.14) “a modificação de sua identidade por esta L2 pode 

se dar de formas naturais e sem maiores crises existenciais”. Por outro lado, tal encontro 

poderá, também, ocasionar um choque de culturas É, portanto, bastante compreensível 

que esse choque cultural seja fonte de conflitos e resistências, uma vez que “a 

aprendizagem de línguas implica, por sua vez, uma mudança obrigatória, não apenas de 

aprender outra coisa, mas de ser diferente e fazer e viver diferentemente”. (BRUN, 

2003, p. 108). À escola e nós, professor cabe à tentativa de mediar esse encontro, 

promovendo a consciência da unidade na diversidade. 

A importância da aprendizagem de LI é, portanto, que ela promove a aceitação 

do estrangeiro. Isso é parte do princípio da cidadania terrena, que significa reconhecer-

se como parte de um todo representado pelo planeta. Nossa condição básica é uma só: 

somos filhos da mesma terra pátria. A diversidade de línguas, religiões e culturas é um 
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fato de importância muito secundária no contexto da vida. Por isso “a educação deve 

contribuir para a autoformarão da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, ensinar 

a viver) e ensinar como se tornar cidadão” (MORIN 2002 p. 65). 

A variedade de símbolos linguísticos representa a variedade natural da vida. 

Uma língua não corresponde à maneira de dizer, mas a uma das várias possibilidades 

que as fronteiras geográficas foram forjando ao longo da história. A aprendizagem de 

línguas pela ótica intercultural ajudará a concretizar essa relação de respeito às 

diferenças, que tanto se faz necessária na construção de um mundo menos injusto para 

todos. Sendo assim, veremos a questão da “aprendizagem intercultural de língua 

estrangeira”. 

Já que aprender a língua estrangeira é desestabilizador e desconfortável (conf. 

pág. 60), é imprescindível, então, que encontremos alternativas para tornar o encontro 

menos conflituoso e mais harmônico, e que considere as várias diferenças, por exemplo, 

entre a cultura dos aprendizes da língua estrangeira e a cultura dos falantes nativos dessa 

língua. Ou seja, uma perspectiva intercultural. Paraquett argumenta, (2010, p. 146) a 

respeito da perspectiva intercultural na educação: 

 

[...] os benefícios de uma perspectiva intercultural, sobretudo quando a 

entendemos como políticas públicas que interferem na educação,  dentro 

ou fora da escola. E o prefixo inter- representa um papel importante nesse 

aspecto, pois sugere uma relação recíproca entre as duas partes. Sugere a 

integração, o encontro, o diálogo [...], pois estou entendendo a aprendizagem 

de línguas estrangeiras como acesso a outra cultura. Um acesso que me/nos 

permita a compreensão do outro, esse prefixo também tão pertinente a sugerir 

ligação, simultaneidade, perfeição ou intensidade (PARAQUETT 2010, p. 

146). 
 

E para uma compreensão ainda mais acurada da perspectiva intercultural, trago 

também o conceito de Mendes que assim a define: 

 

[...] a Abordagem Intercultural pode ser resumida como a força potencial que 

pretende orientar as ações de professores, alunos e de outros envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua,  materna ou estrangeira, o 

planejamento de cursos, a produção de materiais e a avaliação da 

aprendizagem, com o objetivo de promover a construção conjunta de 

significados para um diálogo entre culturas (MENDES, 2008, p. 60-61). 
 

As discussões que têm sido travadas em relação ao ensino-aprendizagem de 

línguas em uma perspectiva intercultural suscitam novas posturas e empreendimentos 

pedagógicos que fujam do conhecido modelo de se tratar a cultura como um conjunto de 

conteúdos informativos exóticos sobre determinado país, região, comunidade, ou grupo 
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específico, mas promovem o desenvolvimento de uma postura reflexiva, que não se 

deixa trair pelo lugar comum das formas de conceber as identidades. 

Utilizar recortes interculturais nas salas de aula de línguas estrangeiras contribui 

para a (re)construção de identidades e ajuda a desenvolver nos alunos uma consciência 

humanizadora, o que exige um trabalho orientado por princípios e concepções que 

sejam norteadores do verdadeiro sentido do termo intercultural, para uma compreensão 

global da Abordagem Intercultural aqui proposta. Mendes: 

 

[...] atribui à qualificação intercultural é o de um esforço, uma ação 

integradora, capaz de suscitar comportamentos e atitudes comprometidas 

com princípios orientados para o respeito ao outro, às diferenças, à 

diversidade cultural que caracteriza todo processo de ensino-aprendizagem, 

seja ele de línguas ou de qualquer outro  conteúdo escolar. É o esforço para 

a promoção da interação, da integração e cooperação entre os indivíduos de 

mundos culturais. É o esforço para se partilhar as experiências, antigas e 

novas, de modo a construir novos significados. (MENDES, 2008, p. 61). 
 

De maneira consciente, é possível conceber a sala de aula como um ambiente de 

encontro, e assim utilizar uma abordagem focada na complexidade do encontro de 

culturas, trazendo para o processo ensino/aprendizagem a consciência da 

responsabilidade global, com base no que dizem os PCN: 

   

As propostas epistemológicas (de produção de conhecimento) que se 

delineiam de maneira mais compatível com as necessidades da sociedade 

atual apontam para um trabalho educacional em que as disciplinas do 

currículo escolar se tornam meios. Com essas disciplinas, busca-se a 

formação de indivíduos, o que inclui o desenvolvimento de consciência 

social, criatividade, mente aberta para conhecimentos novos, enfim, uma 

reforma na maneira de pensar e ver o mundo [...] (BRASIL, 2000,  p. 90). 
 

Isso constitui uma possibilidade de levar os alunos a desenvolverem em si 

próprios a percepção de que são pertencentes de uma cultura local que está inserida num 

espaço muito maior e, assim, entenderem seu papel de indivíduos atuantes no 

cumprimento da cidadania. 

Compactuo com as palavras conclusivas da autora desta tese. Depois de meses 

entre perguntas e reflexões, leituras prazerosas e outras sofridas, chego enfim à última 

parte desse trabalho. Muito foi discutido, porém as conclusões aqui tiradas não se 

colocam como definitivas e absolutas. Isso porque o trabalho qualitativo tem como 

característica principal a problematização das ideias, mais do que a acurácia de uma 

pesquisa das ciências exatas, onde um fato exclui outro. Aqui não. O que fica concluída 

é a certeza de que há outras perguntas a serem feitas, outras leituras a serem realizadas, 
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outras perspectivas a partir das quais olhar. Porque respostas absolutas não são possíveis 

quando nosso objeto de estudo é tão multifacetado, complexo e subjetivo quanto o ser 

humano e seus conceitos e suas percepções.   

Para começar a problematização, me propus a explorar o conceito da TRS, 

Teoria das Representações Sociais, inaugurada por Moscovici (2015), mas hoje também 

representada por outros teóricos como Jodelet (1992; 2001), os quais, concomitantes 

com tais ideias, adotam a concepção de língua como cultura de acordo com Kramsch 

(1993,1998). Sendo assim, é apresentado um panorama de alguns entendimentos 

atribuídos à cultura, conforme Bhabha (2013) e Hall (2006 2013). Essa teoria argumenta 

que nossas atitudes, ideias, sentimentos, enfim, o modo como fazemos sentido do 

mundo, está inserido nos discursos que são construídos na comunicação com o nosso 

grupo social, e somos por elas influenciados ao mesmo tempo em que influenciamos. 

Abordamos, em seguida, o estabelecimento da língua inglesa no mundo como a 

língua do nosso tempo, e os desafios que marcam seu ensino e aprendizagem nas 

escolas do Brasil. Apesar dos documentos oficiais estabelecerem sua oferta, enquanto 

nação ainda não tem uma boa política de ensino. Falei também de inglês como língua 

franca, que preconiza a desterritorialização da língua como forma de diminuir o poderio 

das nações “donas” do inglês, e ao mesmo tempo estender o direito de agentes sobre ela 

a todos os cidadãos que a usam. A noção de LI como uma língua mundial é muito mais 

tangível e menos ameaçadora das identidades, do que uma língua que impõe um padrão 

embranquecido e embelezado que nem todos podem acessar. 

Como argumenta o próprio Moscovici (2015, p. 45), “as pessoas analisam, 

comenta, formulam ‘filosofias’ espontâneas, não oficiais, que têm um impacto decisivo 

em suas relações sociais, em suas escolhas”. Com base nesse entendimento, foi possível 

concluir que quando as representações sociais são construídas com base na perspectiva 

da sociabilidade, há uma prevalência de crenças sobre aprendizagem com objetivos 

claros, e orientação mais utilitária, ou seja, da possibilidade de aplicar a língua à 

realidade imediata, concreta. Quando essas representações são orientadas pela descrição 

do espaço territorial, a validação não estabelece esse tipo de objetivos. Ela se orienta 

pela crença de que aprender é a justificativa que valida à própria aprendizagem. 

Argumentamos também, que a língua inglesa se constitui hoje uma ferramenta 

indispensável para o completo exercício da cidadania global, porque “o mundo está em 

inglês” (PENYCOOK 2001, p. 78 apud SIQUEIRA 2012, p. 314) e, portanto, toda 

discussão que possa contribuir para a melhoria do ensino já está naturalmente 
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justificada. No caso desse trabalho em particular, acrescenta-se o fato do objeto de 

pesquisa suscitar discussões, sobre representações sociais de língua e cultura bem como 

no ensino de língua inglesa, e por isso a pequena contribuição que trouxe se soma às 

demais iniciativas na tentativa de vislumbrar a construção de um arcabouço teórico que 

possa impulsionar um projeto de mudança e reflexão. 

Corroborando essa perspectiva do ensino de língua como cultura, podemos citar 

o estudo de Telma Gimenez, “Eles comem cornflakes, nós comemos pão com 

manteiga”: espaços para reflexão sobre cultura na aula de língua estrangeira (2002), 

em que a autora faz uma reflexão do ensino de cultura nas aulas de língua estrangeira no 

Brasil. Gimenez (2002) constrói um quadro que mostra três possíveis abordagens de 

ensino de cultura no ensino de língua estrangeira. Neste quadro temos: 

 

QUADRO I – LÍNGUA E CULTURA (GIMENEZ, 2002). 

 
 ASPECTO ABORDAGEM 

TRADICIONAL 
CULTURA COMO 
PRÁTICA SOCIAL 

ABORDAGEM 
INTERCULTURAL 

Cultura Produtos culturais, 

literatura, artes, 

música. 

Modo de agir 

coletivo através da 

linguagem 

Modo de ver o mundo 

Língua Desvinculada de 

cultura 

Estreitamente ligada 

à cultura 

Língua é cultura 

Ensino Aprendizagem sobre 

Fatos. 

Aprendizagem sobre 

modos de pensar e 

agir do Outro 

Exploração de um 

espaço intermediário, 

pelo contraste entre a 

língua-cultura própria 

e língua-cultura-alvo. 
Autoria: A autora 

 

Como mostra o quadro, a abordagem intercultural de ensino de língua 

estrangeira entende que língua é cultura e é também uma forma de enxergar o mundo de 

um espaço intermediário, isto é, de um terceiro espaço. Então, o ensino de uma “língua 

como cultura” deve ter como finalidade que aluno enxergue e reflita sobre a sua cultura 

em relação à cultura do outro, ou seja, espera-se que o estudante seja hábil a se enxergar 

e se comportar tanto como o indivíduo de fora, que tem sua própria identidade e 

consciência cultural, quanto como um sujeito interagente com outra comunidade 

linguística em que ele está se inserindo e aprendendo com as situações culturais 

contextualizadas, criando suas representações numa esfera intercultural (KRAMSCH, 

1998). Em outras palavras, partindo do pressuposto de que a ideia de cultura é fluida e 

mutável, as representações referentes à cultura devem ser construídas nesse espaço de 
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trocas interculturais em que o discurso é o cerne, de maneira que faça sentido e seja 

significante para o aluno. 

 

QUADRO 2- COMPARATIVO ENTRE TEXTOS ANALISADOS: 

 

Document 

Ano 
Principais objetivos Principais conclusões Relações entre língua 

inglesa, 

Cultura, 

representações 

Sociais 

1/ 2017 - Investigar as representações 

sociais de sujeitos (gestores, 

professores de inglês, 

professores). 

- Objetivou-se compreender 

os conceitos pertencentes ao 

núcleo central e às periferias 

das representações sociais 

sobre aulas de inglês. 

 

 

- Análise dos resultados, observa-se 

que as representações sociais dos 

sujeitos sobre o objeto da pesquisa 

parecem ser orientadas por três 

diferentes perspectivas, a saber: (a) as 

construções conceituais sobre o 

idioma; (b) a visão de seu lugar 

intramuros escolar; (c) as projeções 

extramuros. 

. 

- Importância da língua 

inglesa na nossa 

sociedade atual. 

- Representações dos 

participantes 

- Volta-se para o 

ensino de língua 

inglesa e as dinâmicas 

de sala de aula. 

- Acredito que na 

representação que trata 

a língua inglesa como 

importante para o 

mercado de trabalho. 

2/2013 - Entender a forma de pensar 

e agir de professores de língua 

inglesa que atuam no EFI de 

escolas particulares. 

 

- O professor tem um papel 

fundamental durante o processo de 

ensino aprendizagem de uma língua 

estrangeira e para tanto deve ser bem 

preparado. 

 

 

- A língua inglesa é um 

meio de comunicação 

global. 

- O professor não 

precisa ter uma 

experiência no exterior 

para ser 

linguisticamente 

competente. 

3/2010 - Conhecer a cultura de 

aprender língua estrangeira 

(inglês) de alunos de 1a e 4a 

séries do Ensino 

Fundamental. 

- Alunos de 1a e 4a séries do 

Ensino Fundamental de uma 

escola particular em uma 

cidade pequena no interior do 

estado de São Paulo. 

. 

 

- Revelam uma cultura fortemente 

influenciada pela cultura de ensinar das 

professoras de inglês e pela abordagem 

do material didático utilizado 

 

 

 

 

- Necessidade de se 

conhecer as maneiras 

de pensar e de agir dos 

alunos das séries 

iniciais, 
principalmente, para 

que se possa intervir 

nessa cultura de 

aprender em formação, 
mudando-se crenças, 

mitos e concepções em 

relação à LE. 

- Tornar o ensino de 

línguas mais 

Significativo e efetivo 
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4/ 2018 - Explorar o conceito de 

representações sociais e 

verificar se há relação entre as 

representações sobre 

rural/ruralidades. 

- Uma escola no campo e suas 

crenças sobre aprendizagem 

de língua inglesa na escola no 

espaço rural. 

 

. 

. 

 

- Os resultados da pesquisa revelaram 

que as crenças sobre a aprendizagem 

da língua inglesa pelos alunos estão 

relacionadas a duas tendências de 

representar o rural/ruralidades. 

- A língua inglesa se constitui hoje uma 

ferramenta indispensável para o 

completo exercício da cidadania global, 

porque “o mundo está em inglês” 

(PENYCOOK 2001, p. 78 apud 

SIQUEIRA 2012, p. 314). 

 

 

 

- As pessoas analisam, 

comentam, formulam 

filosofias espontâneas, 

não oficiais, que têm 

um impacto decisivo 

em suas relações 

sociais, em suas 

escolhas. 

- Quando essas 

representações são 

orientadas pela 

descrição do espaço 

territorial, a validação 

não estabelece esse tipo 

de objetivos.  

- Ela se orienta pela 

crença de que aprender 

é a justificativa que 

valida a própria 

aprendizagem. 

5/ 2018 - Verificar qual é a visão de 

cultura que predomina no 

cenário atual entre estes 

professores que começaram a 

atuar recentemente no ensino 

da língua e que compartilham 

de um mesmo contexto de 

formação acadêmica. 

 

 - Verificar como as representações 

culturais da língua inglesa são 

percebidas pelos docentes no contexto 

específico, este trabalho poderá 

beneficiar futuros estudos que sejam 

voltados para questões culturais no 

ensino/ aprendizagem de língua 

inglesa. 

- Oferecer um panorama atual do 

pensamento a respeito da ideia de 

cultura no ensino de inglês. 

 

 

 

 

 

 

- Aspectos culturais de 

um povo partem não 

apenas de um contexto 

diacrônico ou 

sincrônico, mas 

principalmente 

imaginário, ou seja, 

muito do que 

conhecemos da cultura 

de outros povos é fruto 

de nossa imaginação. 

- Como ilustraram 

alguns dos docentes 

durante a pesquisa, no 

ensino de línguas é 

preciso haver certo 

distanciamento daquilo 

que conhecemos e 

imaginamos sobre o 

Outro, permitindo que 

as representações 

daquela cultura sejam 

resinificadas a cada 

nova interação. 

 

O quadro comparativo citado acima sintetiza aspectos relevantes das 

dissertações e tese selecionadas para este estudo. Dividimos em documentos, principais 

objetivos, principais conclusões e relação entre língua inglesa, cultura e representações 

sociais.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 Esta pesquisa é resultado de uma longa caminhada de leituras, reflexões acerca 

de temas importantes, como o das representações sociais e o entendimento de cultura e 

língua, no processo de ensino de língua inglesa, mas que, infelizmente, muitas vezes 

acabam ficando à margem na sala de aula. A questão da língua/cultura é fortemente 

colocada e teorizada por estudiosos da língua, aparecendo diversas discussões sobre isso 

em artigos, congressos, livros, etc., porém é frequentemente esquecida ou pouco 

explorada na prática diária por vários professores. Posto isso, meu intuito era 

compreender a maneira como os autores das dissertações e da tese percebem os 

conceitos das representações sócias, língua inglesa e cultura. 

 No início, foi preciso entender o que são representações e como elas se 

constituem. Mas, talvez, o desafio maior foi elencar possíveis conceitos do termo 

cultura em um recorte não tão extenso. Tanto o conceito de cultura quanto o de 

representações circulam por diversas áreas, podendo ser estudados sob o viés 

psicológico ou social, por exemplo, por isso abordá-los dentro da linguística sem me 

expandir para outras áreas exigiu maiores leituras e aprofundamento sobre tais temas 

para, então, conduzir a geração de dados e realização da pesquisa. Todo o período de 

releitura e análise dos dados foi um meio de descobertas, reconhecimento e 

amadurecimento, tornando-se um processo necessário, permitindo-me refletir sobre 

minhas próprias percepções e principalmente sobre minha prática enquanto professora 

da língua inglesa. 

 Dessa maneira, após a análise da tese e dissertações, retomo as perguntas que 

nortearam este trabalho para respondê-las, sintetizando os resultados obtidos. Além 

disso, ao final deste capítulo trago algumas considerações acerca da cultura no ensino de 

língua inglesa bem como a relação entre cultura e Inglês Língua Franca, dando principal 

destaque para as representações sociais. 

 Sendo assim, verifiquei quais os possíveis entendimentos do conceito cultura 

que apareceram nos dados gerados, relacionando-os com o ensino da língua inglesa 

quando possível. A primeira percepção é a de cultura como produção artística/ cultural. 

Como produção artística, os autores compreendem músicas, filmes, seriados, vídeos e 

principalmente a literatura. Na opinião deles, estes tipos de produções permitem que o 

aluno tenha acesso a materiais que ilustram ou simulam a realidade social de um grupo, 

facilitando, assim, a assimilação não só da língua como também da cultura, mesmo que 
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o aluno não esteja em contexto de imersão. A produção cultural é ainda uma maneira de 

diferenciar uma cultura da outra e de representar a regularidade de um povo por meio de 

seus costumes, festas e feriados representacionais, por exemplo. 

 A segunda forma de compreensão da cultura se deu por meio de estereótipos. A 

maioria dos autores alegou que os estereótipos trazem uma imagem já praticamente 

consolidada de um povo que tomamos como referência daquele grupo social. 

Afirmaram que o estereótipo não precisa ser evitado – uma vez que seria impossível 

evita-lo –, mas sim refletido de forma a procurar suas origens e possíveis sentidos 

atribuídos por ele. Por outro lado, alguns autores disseram que, no ensino de línguas, 

tais imagens predefinidas devem ser quebradas, mas para isso também seria preciso um 

processo de reflexão. Outro fato apontado é que os livros didáticos contribuem para essa 

percepção estereotipada da cultura de outros países, uma vez que, geralmente, 

constituem as representações culturais por meio de ideias pré-formadas. Com essas 

afirmações, é possível concluir que os estereótipos são uma forma de representar a 

cultura de um povo e não precisam ser necessariamente excluídos do ensino da língua 

inglesa, mas é importante que o professor faça uma reflexão sobre eles. 

 A terceira forma de apreender a cultura seria como comunidades imaginadas. 

Nesta acepção, aspectos culturais de um povo partem não apenas de um contexto 

diacrônico ou sincrônico, mas principalmente imaginário, ou seja, muito do que 

conhecemos da cultura de outros povos é fruto de nossa imaginação. Assim como os 

estereótipos, que também podem surgir de nosso imaginário, a comunidade imaginada 

pode estar condicionada pelas experiências em nossa própria cultura. Entretanto, como 

ilustraram alguns dos autores durante a pesquisa, no ensino de línguas é preciso haver 

certo distanciamento daquilo que conhecemos e imaginamos sobre o Outro, permitindo 

que as representações daquela cultura sejam ressignificadas a cada nova interação. 

 Essa ideia de distanciamento e negociação de sentidos remete à percepção da 

cultura no contexto pós-moderno. Nesse caso, a cultura é híbrida e se transforma 

constantemente, havendo um terceiro espaço interacional que permite uma nova forma 

de olhar para a cultura de cada falante. Nessa perspectiva, os autores ressaltaram que o 

contato com a língua/cultura do Outro possibilita a ressignificação da língua/cultura 

deste e de sua própria cultura, principalmente em situações de utilização do ILF. 

Portanto, a língua/cultura seria construída na interação. 

 Dentre as concepções de língua apresentadas pelos autores, constatou-se aquela 

em que a língua é vista como instrumento de comunicação, resultando da influência da 
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abordagem comunicativa de ensino de línguas que ainda é bastante adotada no ensino 

de inglês no Brasil. Alguns autores acreditam que o trabalho com as habilidades de 

compreensão oral e escrita e produção oral e escrita pode ser uma maneira eficaz de 

abordar a língua/cultura alvo, aproximando o aluno do uso real da língua, além de ser 

suficiente para que haja a comunicação. Em outras palavras, o uso das habilidades seria 

eficaz no estabelecimento da comunicação. 

 Também aparece a concepção de língua como discurso, estando ligada 

principalmente à noção pós-moderna de cultura e ao ILF. Em alguns momentos os 

autores chegaram a citar que a língua/cultura é constituída socialmente e é ideológica, 

carregando os aspectos que compõem as crenças e valores que representam uma 

sociedade. Por outro lado, foi unanime a opinião de que a língua e a cultura são dois 

conceitos indissociáveis. Em outras palavras, a língua faz parte da cultura de um lugar e 

de seu povo e ganha sentido na interação. Ao utilizá-la, estamos também apresentando 

traços dessa cultura a ela ligada, seja pela escolha vocabular, seja pelo o contexto de 

uso. Posto isso, a ideia de língua como cultura proposta por Kramsch (1993,1998) e 

adotada nesta pesquisa também foi compartilhada pelos autores, revelando que no 

ensino de línguas, direta ou indiretamente, a cultura faz parte da prática desenvolvida 

em sala de aula. 

 Sobre as representações sociais, a primeira ideia recorrente entre os autores diz 

respeito à importância do inglês no cenário mundial atual. Para eles, o inglês é tido 

como meio de acesso a informações e ao mundo, estreitando a relação entre povos de 

diferentes nacionalidades, ou seja, a língua inglesa representa o contato internacional 

entre diferentes nações. 

 Além disso, outra questão que permitiu constatar as representações culturais dos 

autores foi aquela sobre a escolha de uma variante especifica do inglês para 

falar/ensinar. Apesar da maioria dos professores afirmarem que falam a variante do 

inglês brasileiro, aprendida no Brasil e que carrega traços socioculturais e ideológicos 

de nosso país, a referência à cultura americana ou britânica apareceu novamente, pois 

alegou que é comum para nós brasileiros esperar que o professor fale uma variante “de 

prestígio”, ou seja, você fala inglês americano ou inglês britânico. O próprio livro 

didático traz um rótulo do inglês que é ensinado e este fato também é uma construção 

social advinda de nosso contexto social. Mas como fora ressaltado, essa comparação é 

inevitável por sermos bombardeados por informações e produções americanas a todo o 

momento. Portanto, é necessário ressaltar que as representações sociais não são fixas e 
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neutras, pois se reconstituem e se resinificam a cada situação interacional, como 

afirmaram os autores. 

 No que diz respeito ao entendimento do conceito de inglês enquanto uma língua 

franca, os autores chegaram à conclusão de esta ser uma função assumida pelo inglês ao 

estabelecer a comunicação entre pessoas de nacionalidades e idiomas diferentes, 

principalmente entre aqueles que o falam como uma L2 em situações interacionais com 

objetivos específicos. Por isso o ILF também pode ser chamado de língua dos negócios, 

do turismo, da interação global. Além disso, afirmaram que existem vários fatores 

socioculturais, políticos e econômicos, por exemplo, que corroboram a condição do ILF. 

Essa visão dialoga com a proposição de Pennycook (2007) de que o ILF seria um mito, 

uma vez que não pode ser descrito e não há regras que o determine; porém o ILF tem 

sua eficácia como intermédio interacional, ou seja, o ILF não é uma língua nova, ele é 

uma função da língua inglesa. 

 Enfim, os dados obtidos foram suficientes para responder as perguntas de 

pesquisa, destacando que as representações sociais dos autores em relação ao inglês 

resultam de diferentes fatores, seja de ideias imaginadas e estereotipadas, seja de suas 

experiências em contexto de imersão ou não, mas o fato é que isso confirma a ideia de 

as representações serem sócio histórica, cultural e ideologicamente construídas e 

sofrerem constantes transformações. Além disso, a indissociabilidade da língua/cultura 

aponta que ambos os conceitos são frutos do contexto social em que ocorrem, por isso 

não seria possível ensinar uma língua separada de seus aspectos socioculturais. Até 

mesmo o uso do inglês como língua franca traz para a interação traços socioculturais e 

ideológicos do contexto de produção e de seus falantes. O hibridismo cultural é reflexo 

dessa interação, que geralmente acontece por meio do ILF, reafirmando que as culturas 

estão cada vez mais heterogêneas e que o inglês possibilitou essa aproximação entre 

grupos e povos diversos ao redor do mundo. Portanto, não são apenas as representações 

que se modificam a todo o momento, nós também passamos por constantes 

transformações em nossas práticas diárias, refletindo e resignando as vozes de vários 

Outros. 

 Portanto, como este estudo foi um recorte que traz uma possível visão sobre as 

representações sociais, apresentadas por pesquisadores acerca dos aspectos culturais 

atrelados à língua inglesa e ao status do inglês enquanto uma língua franca, além de 

verificar como a cultura tem sido abordada no ensino de inglês segundo a percepção 

destes autores. Sendo assim, uma possibilidade de ampliar este tema seria a realização 
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da pesquisa com grupos de estudantes de inglês de diferentes contextos para verificar 

como a relação língua/cultura é compreendida no processo de ensino-aprendizagem e 

qual a imagética por trás da língua inglesa para estes sujeitos. 

 Outra pesquisa pertinente seria a análise das representações culturais presentes 

em livros didáticos adotados nas escolas públicas brasileiras para o ensino da língua 

inglesa e qual a influência dessas representações na formação do aluno ou na prática 

docente. 

 Com isso encerramos esta jornada, sabendo que a partir daqui muito mais 

precisa ser caminhado, por mim mesma e por outros, mas com a grata sensação de que a 

iniciativa valeu a pena. 
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