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RESUMO

Autora: Daniele Alexandroni

Título: “A construção da identidade de alunos de língua inglesa: suas

representações a respeito do idioma e de sua aprendizagem”

Este trabalho tem por objetivo investigar (1) as representações de alunos de

um curso livre de idioma a respeito da língua inglesa e de sua aprendizagem; e

(2) como as identidades desses alunos se constituem frente ao idioma e diante

das implicações de suas representações. O presente estudo foi realizado

dentro da perspectiva sócio-histórica do desenvolvimento, com base em

Vygotsky (1934) e apóia-se na compreensão da multivocalidade da linguagem

expressa por Bakhtin (1929). Para o entendimento acerca das questões de

identidade, este estudo também se fundamenta em Hall (2000), Rajagopalan

(2003), Moita Lopes (2002) entre outros, e para discutir o conceito de

representações, me apoio em Marková (2003), Moscovici (2003), Freire e

Lessa (2003), entre outros. Para análise e interpretação dos dados, foi utilizado

o conceito de conteúdo temático de Bronckart (1999), com base nas escolhas

lexicais dos participantes desta pesquisa. Este estudo foi conduzido, no

decorrer de dois anos, em uma escola livre de idiomas, situada na cidade de

Santo André. Seguiu uma linha interpretativista de cunho crítico, concretizada

através de um estudo de caso. Foram levantadas as representações dos

alunos quanto ao idioma e à sua aprendizagem e a análise indicou como, a

partir dessas representações, as identidades desses alunos são constituídas.

Os resultados aqui apresentados mostram que os alunos construíram

representações do idioma como fornecedor de oportunidades e ascensão

profissional e, também, que vêem a aprendizagem dessa língua como uma

forma de obter novos conhecimentos e de se tornar mais culto. Apontaram,

também, posicionamentos identitários subalternos, possivelmente

conseqüentes da forte influência do inglês como língua hegemônica.

Palavras-chave: representações, identidade, ensino-aprendizagem, língua

inglesa.



ABSTRACT

This dissertation aims at investigating the representations of a group of students

from a language school towards the English language and its learning process.

It discusses the continuing process of identity construction through the analysis

of these representations. The theoretical framework of this research is based on

a socio-historical perspective of development as discussed by Vygotsky (1934)

and it is also supported by Bakhtin’s (1929) dialogical comprehension of

language. In order to contribute to a better understanding of the issues involved

in the construction of identities, this study is also based on Hall (2000),

Rajagopalan (1998) and Moita Lopes (2002), amongst others. As for the

discussion on the topic of representations, this research is also based on

Marková (2003), Moscovici (2003) and Freire and Lessa (2003), amongst

others. The data were analysed according to the concept of thematic content,

proposed by Bronckart (1999), based on the lexical choices made by the

participants. This study was carried out on a language school in the city of

Santo André throughout two years. The research followed a critical and

interpretative line of inquiry realized through a case study. The representations

of these students towards the language and its study were collected and the

analysis revealed how their identities are formed. Results have shown that

these representations indicate a view towards the language as an opportunity

provider and for career development. It has also pointed that the language is

seen as a mean of gaining knowledge and providing cultural awareness.

Key words: representations, identity, teaching-learning, English language.
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Introdução 1

INTRODUÇÃO

É inegável o fato de que estamos hoje muito mais sujeitos às influências

estrangeiras do que antes, pois vivemos inseridos em uma cultura globalizada,

o que significa que cada vez mais pessoas de diferentes países estão

interligadas. Esse fator é de extrema importância no cenário de aprendizagem

de uma língua estrangeira, principalmente em se tratando do inglês, que é a

língua da globalização. É por meio dela que, principalmente na Internet,

podemos obter inúmeras informações a respeito de tudo e em tempo real.

Segundo Kumaravadivelu (2006:131), ao discutir o papel da Internet neste

cenário de globalização: “Ela [a Internet] se tornou o motor principal, que está

dirigindo os imperativos da economia, assim como as identidades culturais

/lingüísticas”.

Devido a esse contexto, é cada vez mais freqüente a abordagem de

aspectos culturais nos livros didáticos de inglês, e assim cabe ao professor

duas escolhas: chamar a atenção dos alunos para essas questões, explorando-

as, ou apenas ignorá-las. Se optar por ignorar essas questões, o professor

poderá perder uma oportunidade de criar um espaço para discussões, no qual

os alunos teriam a chance de expressar suas opiniões a respeito da cultura de

países que têm o inglês como língua materna. Estaria, assim, deixando de

propiciar aos aprendizes experiências que os levassem a confrontar sua

própria cultura com a de outros países.

Analisando tal abordagem, Grigoletto (2003b) discute os discursos que se

entrecruzam nas representações sobre o brasileiro, o estrangeiro e sobre a

língua inglesa. Nesse estudo, afirma que as representações sobre a língua

inglesa como meio de obtenção de informações, fatos e curiosidades do mundo

revelam uma visão dessa língua como veículo neutro e benéfico. A autora

explica:
[a língua inglesa] transmite ao aluno (ensina-lhe) informações
“importantes”: sobre cientistas, políticos, filósofos e outras figuras
públicas, sobre fatos edificantes que o ajudarão a se tornar bom
cidadão (...). Assim, silencia-se o sentido de categoria política e
culturalmente construída para a língua, para fazê-la aparecer
como objeto ideologicamente neutro. Ou seja, assim como seus
falantes, a língua estrangeira também é idealizada
(GRIGOLETTO, 2003b: 359).
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Dessa forma, é de fundamental importância que o professor assuma uma

visão crítica da língua: que a conceba não como um veículo neutro, ou como “a

língua da comunicação perfeita”, mas sim como meio pelo qual o indivíduo se

constitui e, portanto, cheia de significações e intenções. Também é preciso

propiciar aos alunos espaços para refletirem a respeito de contrastes e

semelhanças entre as línguas e as culturas dos povos, percebendo e

compreendendo a diversidade.

Ensinar uma língua é muito mais do que apenas expor regras gramaticais

e vocabulário. É essencial que o professor de línguas esteja consciente de que

está envolvido com aspectos educacionais, culturais, sociais e políticos.

A esse respeito, Coracini (2003:153) afirma que:

É preciso, portanto, compreender que a língua estrangeira não é
um sistema vazio de sentido: ela traz consigo, à revelia do
aprendiz, uma carga ideológica que o coloca em conflito
permanente com a ideologia da língua materna, o que é explicado
pela maneira diferente de configurar as cores, os objetos, os fatos,
o sistema de tempos verbais...

Segundo a autora, ao aprender uma língua estrangeira, a provocação de

confrontos é inevitável, e é a partir dessa relação contraditória e da capacidade

de cada um de articular diferenças que decorre o grau de sucesso do processo

de aquisição de uma segunda língua.

Moita Lopes (2003:31) também aponta para a importância de o professor

de línguas, principalmente o de inglês, preocupar-se com os aspectos

sociopolíticos do mundo em que está situado e procurar entendê-los, uma vez

que “não se pode transformar o que não se entende”. O autor explica o porquê

da especificidade do professor de inglês:

os discursos que circulam internacionalmente, em virtude do
predomínio do capital norte-americano no chamado mundo
globalizado em todos os campos da vida social, isto é, do
comércio até a pesquisa universitária, passando pelas redes de
transmissão de notícias, são primordialmente construídos em
inglês. Ou seja, as mudanças culturais, econômicas, sociais e
tecnológicas são, muitas vezes, construídas e, inicialmente,
circuladas em inglês (MOITA LOPES, 2003: 40).
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Frente a esse panorama, em minha prática de sala de aula, tenho sido

confrontada com duas posturas conflitantes por parte dos alunos. Por vezes,

eles demonstram inferioridade, revelando acreditar que a cultura brasileira é

mais pobre do que a cultura de outros países que têm o inglês como primeira

língua. Outras vezes, a postura é de desinteresse, ou seja, as questões

culturais parecem ser irrelevantes para os alunos. Isso ocorre freqüentemente

quando se propõe uma discussão de texto que envolva diferentes culturas.

Provocados para uma reflexão crítica, os alunos logo manifestam, por meio de

seus discursos, concepções ora de que tudo o que vem de países como os

Estados Unidos ou Inglaterra é superior, ora de que estudar outras culturas não

é um fator importante no estudo de uma língua estrangeira. Da mesma forma,

percebo uma dicotomia em relação a outra questão cultural – o sotaque:

enquanto alguns alunos esforçam-se para falar inglês como os nativos,

revelando que essa é uma meta a ser atingida, outros consideram que existem

diferentes modos de se falar a língua.

As diversas posturas dos alunos frente à língua inglesa levaram-me a

questionar suas representações a respeito da aprendizagem desse idioma e de

como se posicionam em experiências de confronto de sua própria cultura com

a de outros países. Considerando que a língua não é apenas um sistema de

signos lingüísticos, mas sim uma prática social complexa que revela os valores

e significações dos que a utilizam, dentro de um contexto histórico e social

determinado, pode-se dizer que as representações que os alunos constroem

ao aprender inglês revelam aspectos de sua identidade. Assim, a análise do

discurso dos alunos pode revelar as diversas identidades sociais que estão

sendo construídas em sala de aula. Seguindo tal raciocínio, este trabalho tem

por objetivo pesquisar quais representações determinados alunos têm a

respeito da aprendizagem de inglês e como suas identidades de aprendizes de

língua inglesa são construídas em um curso de idioma. Além disso, pretende-

se discutir os fatores que desencadeiam tal situação, a fim de proporcionar a

professores e alunos, espaços de reflexão sobre tais questões.

No Brasil, muitos autores têm discutido a questão da construção de

identidades sociais em perspectivas diferentes. Zygmantas e Freitas (2004),

por exemplo, discutem a construção da identidade do aprendiz brasileiro sob a

perspectiva de como a prática da leitura crítica de textos em inglês pode ser um



Introdução 4

fator positivo para a superação do conflito que muitos aprendizes enfrentam: o

de não querer aprender inglês. Hirano (2003) discute o processo contínuo de

construção de identidades por meio do levantamento de representações feitas

por um aprendiz com dificuldades de aprendizagem de inglês a respeito do

(não) saber inglês e de si mesmo como agente. Dias (2002) investiga como se

estabelece a construção discursiva da identidade social de raça no contexto

escolar.

Moita Lopes (2002), em um dentre seus vários estudos a respeito de

identidade, investiga o processo de construção da identidade social em uma

aula de leitura em língua portuguesa. Rajagopalan também tem várias

pesquisas que tratam da questão da construção de identidades. Em uma delas

(Rajagopalan, 2003), por exemplo, defende que só se pode entender a

identidade como uma representação, em constante estado de transformação e

definida em oposição às demais identidades. O autor discute esse conceito

tomando como foco a Lingüística Aplicada e o próprio lingüista. Grigoletto

(2003a) investiga o modo de constituição da identidade de aprendizes de

língua inglesa através da análise de suas representações a respeito do que é

saber bem inglês.

No cenário internacional, também há várias pesquisas que partilham os

pressupostos acima. Pennycook (2001), por exemplo, questiona os estudos de

aquisição de segunda língua que tendem a ignorar o contexto da

aprendizagem, considerando o ambiente e os aprendizes como cenários nos

quais as “variáveis” precisam ser controladas. Ou seja, questões relacionadas

com identidade seriam categorizadas como “variáveis do aprendiz”. A

aprendizagem de uma língua estrangeira tende a ser vista, nessa perspectiva,

como um objeto fixo a ser adquirido, e não como um sistema semiótico, repleto

de variações e que requer esforços. Partilhando da mesma posição, Ricento

(2005) investiga as dimensões socioculturais e os processos de formação e

transformação de identidade, bem como suas relações com os contextos

variados de aprendizagem de segunda língua.

Esta pesquisa distingue-se das citadas acima na medida em que investiga

as representações que um grupo específico de alunos de um curso de idiomas

tem em relação à língua inglesa e à aprendizagem desse idioma. Discute,
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também, como essas representações influenciam a construção de suas

identidades. Para tanto, formulei as seguintes perguntas de pesquisa:

 Que representações tem o aluno de língua inglesa a respeito do

idioma e de sua aprendizagem?

 Como se constitui a identidade desse aluno frente ao idioma?

Tais questionamentos levaram-me a investigar como os alunos se

engajam no discurso e como se envolvem na construção do significado. Com

este estudo, pretendo contribuir para que professores e alunos percebam que

um curso de inglês é muito mais do que simplesmente aprender estruturas

gramaticais e vocabulário.

Este trabalho se insere, pois, na área de Lingüística Aplicada, uma vez

que trata de problemas reais de linguagem no contexto da educação. Segundo

a definição dada por Rojo (2006:258):

há [na lingüística aplicada] uma insistência discursiva no tema de
solução de problemas contextualizados, socialmente relevantes,
ligados ao uso da linguagem e ao discurso, e na elaboração de
resultados pertinentes e relevantes, de conhecimento útil a
participantes sociais em um contexto de aplicação (escolar ou não
escolar).

Este estudo insere-se também na área da pedagogia crítica, que vê a

linguagem como uma forma de ação, uma prática social, situada cultural, sócio

e historicamente; que, portanto, não pode ser dissociada do seu caráter político

e ideológico e, nesse sentido, admite a possibilidade de transformação. Ao

discutir o caráter social da lingüística aplicada, Celani (1998:133) afirma que:

“Essa preocupação com o social, com o humano, há tempos tem sido objeto de

pesquisas em LA e, de fato, é componente fundamental da definição da

disciplina”.

Deste modo, entendo a lingüística aplicada crítica como uma visão de

linguagem situada em um contexto real, e não apenas uma discussão teórica.

Creio que as problematizações levantadas por essa disciplina podem ser, hoje,

percebidas como essenciais para a compreensão das relações humanas, uma

vez que nos constituímos por meio da linguagem.
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Esta pesquisa foi desenvolvida no LAEL (Lingüística Aplicada ao Ensino

de Línguas), departamento da PUC-SP, dentro da linha de pesquisa de

linguagem e educação, cujo objetivo é investigar as questões da sala de aula e

sobre a sala de aula em uma perspectiva discursiva e sócio-histórico-cultural.

Nesse quadro, este trabalho enfoca, também, a questão da formação de

professores de línguas, uma vez que os resultados poderão ter implicações nas

ações práticas dos professores como, por exemplo, em suas escolhas de

atividades e materiais didáticos ou, mais especificamente, no tipo de discussão

proposta em sala de aula.

Este estudo constituiu-se como integrante do grupo de pesquisa ILCAE –

Inclusão Lingüística em Cenários de Atividades Educacionais – certificado pelo

CNPq –, cujos objetivos são promover espaços de discussão, produzir e

divulgar conhecimentos na área de Lingüística Aplicada, tendo como cenário as

atividades desenvolvidas em contextos educacionais e, como foco, a inclusão

de todos os participantes pela perspectiva da linguagem. A inserção desta

pesquisa no bojo de tal contexto justifica-se pela visão de linguagem adotada:

uma prática social que deve possibilitar contextos de reflexão ao aluno.

Defendo, junto a outros pesquisadores da área, que ao “tornar-se consciente

de sua ação no mundo e dos recursos lingüísticos que possui – ou que lhe

faltam – ele [o aluno] torna-se também agente de sua própria inclusão”

(FIDALGO, LIBERALI, LESSA & MAGALHÃES, 2006:15).

Este trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro, discuto os

pilares teóricos que fundamentam esta pesquisa. No segundo, apresento a

metodologia de pesquisa utilizada e faço, também, uma descrição do contexto

de pesquisa, dos participantes e dos instrumentos de coleta e das categorias

de análise de dados. No terceiro capítulo, discuto os resultados obtidos a partir

da análise dos dados coletados. Por fim, nas considerações finais, apresento

minhas reflexões acerca desta pesquisa e aponto futuros caminhos a serem

traçados a partir de tais reflexões.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, apresento os pressupostos teóricos que embasam este

estudo. Inicio com a discussão dos conceitos de representação e de

identidade, uma vez que são centrais neste trabalho. Em seguida, discuto a

relação entre língua, identidade e cultura. Após essa discussão, parto para as

questões da formação social do indivíduo e de sua identidade, tendo como

base a teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky. Por fim, apresento alguns

conceitos bakhtinianos nos quais este estudo também buscou sustentação, a

saber, a visão de linguagem, constituição do indivíduo e polifonia. O maior

ponto de intercessão entre os teóricos aqui utilizados é a visão de linguagem

como instrumento social de construção de conhecimento.

1.1 O Conceito de representação

Iniciarei esta discussão apontando algumas das teorias que norteiam os

conceitos de representação e de identidade adotados neste trabalho.

As representações sociais são aqui entendidas como elementos

simbólicos expressados pelos seres humanos mediante o uso de palavras e

gestos. Nossos pensamentos, opiniões e posicionamentos são mediados pela

linguagem, construídos social e historicamente e relacionados com o contexto

no qual são produzidos. É nesse sentido que as representações podem ser

compreendidas como um sistema de significação, uma forma de atribuição de

sentido (SILVA, 2000:90). Elas se modificam à medida que também se

modificam os conceitos de significação, que são cultural e socialmente

estabelecidos (FIDALGO, 2002).

Marková (2003) traçou um panorama histórico do conceito de

representação, no qual afirma que Durkheim foi o primeiro autor a discutir a

respeito das representações coletivas, também denominadas por ele como

representações sociais1. A sociologia do conhecimento de Durkheim é definida,

dentre outras características, pela dualidade da natureza humana, pela

                                                          
1 A autora esclarece que Durkheim utilizou os conceitos “representação coletiva” e “representação social”
de maneira intercalada, apesar de ter utilizado o termo “representação coletiva” com maior freqüência
(MARKOVÁ, 2003:204).
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estabilidade e pela natureza institucional e confinada das representações

coletivas. O autor utilizou esse conceito para se referir às categorias de

pensamento que levam determinadas sociedades a elaborar e expressar sua

realidade.

Em contraste, a teoria de Moscovici (2003) a respeito de representações

sociais toma como base o conceito de dialogicidade e de polifasia. O autor

argumenta que uma vez que as representações são construídas e

compartilhadas socio-historicamente e fortalecidas culturalmente pelo grupo no

qual circulam, elas podem construir uma realidade social. Desta forma, tal

teoria visa explicar os fenômenos do homem a partir de uma perspectiva

coletiva, sem perder de vista a individualidade. Portanto, as representações

sociais discutidas por Moscovici caracterizam-se como “fenômenos específicos

que estão relacionados com um modo particular de compreender e se

comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum”

(MOSCOVICI, 2003:49).

Celani e Magalhães (2002) complementam tal discussão defendendo que

os contextos social, histórico e cultural devem ser levados em consideração,

sem negligenciar questões políticas, ideológicas e teóricas. Freire e Lessa

(2003), partilhando também desse conceito, apontam para a importância da

linguagem como mediadora e veiculadora dos repertórios de representações:

O enfoque conceitual que nos orienta nesse estudo é o que
considera representações como maneiras socialmente construídas
de perceber, configurar, negociar, significar, compartilhar e/ou
redimensionar fenômenos, mediadas pela linguagem e veiculadas
por escolhas lexicais e/ou simbólicas expressivas que dão
margem ao reconhecimento de um repertório que identifica o
indivíduo e sua relação sócio-histórica com o meio, com o outro e
consigo mesmo (FREIRE & LESSA, 2003: 174).

Em consonância com o exposto acima, Woodward (2000:17) afirma que a

representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por

meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como

sujeitos. Assim, atribuímos sentidos à nossa experiência e àquilo que somos

por meio dos significados produzidos pelas representações presentes em

nossas práticas discursivas. O autor relaciona essa discussão a respeito de

representações com dois conceitos que são centrais neste trabalho:
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primeiramente, a cultura, que é o elemento-chave na produção dos significados

que permeiam todas as relações sociais, e também com a identidade, que será

discutida a seguir.

1.2 O Conceito de identidade

Para iniciar esta discussão, partirei de uma visão do termo identidade no

senso comum, relacionando-a, posteriormente, com as discussões mais

teóricas a respeito.

O dicionário Novo Aurélio define identidade como: “qualidade de idêntico;

conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa; aspecto coletivo

de um conjunto de características pelas quais algo é definitivamente

reconhecível ou conhecido” (FERREIRA, 2004). Sendo assim, no senso

comum, quando utilizamos o termo ‘me identifiquei com X’, trazemos a idéia de

que encontramos algo em comum, algo que nos foi percebido como familiar ou

conhecido. Ou seja, o termo identidade logo nos remete a um conjunto de

características próprias e exclusivas de uma pessoa ou grupo de pessoas.

As pessoas que se identificam como membros de um grupo social

adquirem modos em comum de ver o mundo por meio de suas interações com

outros membros do mesmo grupo. Suas crenças e valores são refletidos no

modo pelo qual os membros desse grupo utilizam a linguagem. Dentro de cada

grupo social, é compartilhada também a dimensão histórica e cultural –

significados sociais e coletivos que foram sendo transmitidos de geração para

geração – que faz com que cada grupo se identifique como tal nos dias de

hoje, ou seja, cada grupo social partilha um mesmo contexto sócio-histórico-

cultural.

Ao contrário dessa visão do senso comum, que afirma que o termo

identidade remete a algo partilhado pelos membros de uma sociedade ou

grupo, muitos teóricos que trabalham com tal conceito trazem a visão de que a

identidade é “o produto da marcação da diferença” (Hall, 2000:109), ou seja, as

identidades são construídas por meio da diferença, da relação com aquilo que

não é, com o que falta. Silva (2000:75) corrobora essa visão ao afirmar que:

“Assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da

identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis”. O mesmo autor
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afirma que a diferença, e, portanto, também a identidade, não são produtos da

natureza, mas sim produzidas no interior de práticas de significação, nas quais

os significados são contestados, negociados e transformados. Em outras

palavras, a identidade e a diferença são construídas nas e pelas

representações.

Deve-se reconhecer, pois, que o processo de identificação é muito mais

complexo do que a visão do senso comum, ou seja, a percepção de que nos

identificamos por meio das semelhanças. Além disso, é um processo nunca

completo, finalizado, mas sim em constante articulação, formando-se e

transformando-se continuamente. Hall (2000:13) acrescenta que:

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente.
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão
sendo continuamente deslocadas.

Relacionando essa visão de identidade com a discussão feita

anteriormente a respeito das representações, lembremos que nossas práticas

discursivas são permeadas por relações de poder, valores, negociações de

sentido, choques de interesse e processos de diferenciação. Sendo assim, as

representações revelam os significados coletivamente construídos: o que

pensamos e como nos constituímos em um dado momento. Como afirma Hall

(2000:112), “as identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-

de-sujeito que as práticas discursivas constróem para nós”, ou seja, nossas

representações revelam posicionamentos transitórios, fragmentos de

identidades assumidas temporariamente, uma vez que as identidades não são

homogêneas, fixas ou únicas. O mesmo autor enfatiza que, na pós-

modernidade, as identidades são cada vez mais fragmentadas e multiplamente

construídas ao longo dos discursos, práticas e posições, que podem se cruzar

ou ser antagônicas.

Rufino (2002) argumenta que as identidades que nos constituem e que

construímos ao longo da vida são formadas pelos diferentes discursos nos

quais nos inserimos. O sujeito do discurso é, portanto, sempre dividido,

fragmentado por esses vários discursos que o constituem.
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Em consonância, Silva (2003:26) afirma que a própria concepção de

identidade é fundamentalmente histórica, pois somos o que nos tornamos ou

que poderemos nos tornar. A identidade é, pois, cultural e histórica, e não algo

que exista de maneira natural e espontânea.

Reforçando essa visão, Montiel (2003:24) acrescenta que nenhuma

identidade é finalizada, estática, mas sim uma criação coletiva que

constantemente se (re)configura no tempo e na história, negociada num

processo de interação social, assim como já discutido anteriormente.

Moita Lopes (2002: 306), discutindo Shotter & Gergen, também aponta

para a relação entre representações e identidade, afirmando que: “O que

somos, nossas identidades sociais, (...) são construídas através de nossas

práticas discursivas com o outro”. Nessa perspectiva, as representações

construídas socialmente em nossas práticas discursivas revelam aspectos –

temporários – de nossas identidades – também transitórias e multifacetadas. O

processo de formação da identidade está, portanto, sempre relacionado a um

“outro”: sou aquilo que o outro não é e vice-versa. Sintetizando, identidade e

alteridade são processos inseparáveis (SILVA, 2003:26).

Ao tratar do caráter social do processo de construção de identidades, ou

seja, de que o sujeito é constituído na interação com o outro, Coracini

(2003:151) também aponta para a complexidade desse processo:

a imagem que fazemos de nós mesmos é construída, ao longo da
vida, por aqueles com quem convivemos e estes estão
provocando em nós deslocamentos, ressignificações, novas
identificações pela linguagem.

Reforçando o papel da linguagem nesse processo de representações e

sua relação com a construção de identidades temporárias, Rajagopalan (2003)

afirma que a língua não é apenas um sistema de signos lingüísticos, mas sim

uma prática social complexa que revela os valores e significações dos que a

utilizam, dentro de um contexto histórico e social determinado. Sendo assim, a

identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela, ou seja, o

indivíduo não tem uma identidade fixa anterior e fora da língua.

O mesmo autor acrescenta que ao falarmos uma língua, nos

comprometemos politicamente, uma vez que toda atividade política também
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passa pela questão da linguagem (RAJAGOPALAN, 2003:32). Discute, ainda,

que compreender a identidade como algo que não pode ser descaracterizado

de sua dimensão política é dar um passo inicial em direção a uma abordagem

das identidades como construtos, sendo constantemente revistos de acordo

com os interesses específicos do momento (RAJAGOPALAN, 2005:76).

Partindo dessa relação entre representações e identidade, é possível

dizer que as práticas discursivas dos alunos revelam suas representações a

respeito do estudo da língua inglesa e de como se posicionam enquanto

aprendizes dessa língua hegemônica. Por assim dizer, é por meio da análise

do discurso dos alunos que a construção desses aspectos de suas identidades

sociais pode ser percebida em sala de aula. Grigoletto (2003a: 223), ao discutir

as representações e as questões identitárias na aprendizagem de línguas

estrangeiras, aponta para a relação dessas questões com a língua materna.

Sabendo-se que a língua nos constitui – a língua materna, principalmente – as

outras línguas que aprendemos entram em relação com ela e essa relação

pode ser perturbadora, uma vez que nossas relações com as línguas são

profundas e estruturantes. Segundo a autora, contrapondo-se à concepção de

aprendizado de língua como simples aquisição de um código, a enunciação em

uma língua estrangeira não é apenas a expressão de conteúdos lingüísticos ou

somente a substituição de um código por outro: “falar uma língua estrangeira

envolve deslocamento de posições e, até mesmo, novas identificações do

sujeito” (GRIGOLETTO, 2003a: 231). A pesquisadora também afirma que uma

maior compreensão da construção identitária dos alunos é fundamental para

que se possibilite um olhar mais aguçado sobre o processo de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras, considerando as posições ocupadas

pelos alunos enquanto sujeitos da enunciação e a complexidade de suas

relações com as línguas, materna e estrangeira (GRIGOLETTO, 2003a: 234).

Rajagopalan (2003:69) reitera a importância de estudos que tratem do

conceito de identidade em cenários de ensino de línguas. O autor afirma que:

Uma das maneiras pela qual as identidades acabam sofrendo o
processo de renegociação, de realinhamento, é o contato entre as
pessoas, entre os povos e entre as culturas. É por esse motivo
que se torna cada vez mais urgente entender o processo de
‘ensino-aprendizagem’ de uma língua estrangeira como parte
integrante de um amplo processo de redefinição de identidades.
Pois as línguas não são meros instrumentos de comunicação (...)
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As línguas são a própria expressão das identidades de quem
delas se apropria. Logo quem transita em vários idiomas está
redefinindo sua própria identidade.

Assim, conforme o autor, os alunos de cursos de línguas estrangeiras

estão se redefinindo como novas pessoas e, nesse contexto, a linguagem,

entendida como sistema de significação, é o palco onde se apresentam as

construções identitárias dos falantes frente às comunidades a que pertencem.

Iniciando o aprendizado de uma língua estrangeira, o aluno será portador de

novas vozes, e conseqüentemente, terá novos questionamentos, o que lhe

possibilitará novas identificações. Isso significa que, inevitavelmente,

confrontos serão provocados entre os modos de significação próprios da língua

materna e os da língua estrangeira. É desse confronto que Coracini (2003:15)

afirma decorrer o grau de sucesso e o modo de acontecimento do processo de

apropriação de uma segunda língua. Nesse contexto de aprendizagem, as

identidades construídas pelos alunos podem se revelar, por vezes, conflitantes.

Exemplificando o conflito, é bastante comum, em sala de aula, nos depararmos

com uma situação na qual um aluno goste de estudar o idioma mas, ao mesmo

tempo, demonstre um sentimento de antipatia por algum aspecto que envolva o

país no qual essa língua é falada. Esse aluno poderá acabar transferindo tal

antipatia para a língua, e até criar certa resistência ao idioma, o que

freqüentemente acontece com o inglês, por se tratar de uma língua

hegemônica.

Na geopolítica, a hegemonia é entendida como a supremacia de um povo

sobre outros, com dominação ideológica, seja pelas suas tradições ou

condições de raça, seja pelos seus costumes ou condição militar. Na medida

em que nenhuma outra língua no contexto atual goza de difusão planetária

semelhante à da inglesa, tal situação hegemônica coloca o inglês como a

língua do triunfo militar, do êxito político-econômico, do sucesso literário, da

mídia, além de ser a língua da indústria do entretenimento.

Retomando a questão discutida acima, Woodward (2000:31) alerta para o

fato de que confrontos de identidade podem ser gerados pela complexidade da

vida moderna. Ao assumirmos diferentes identidades em função das novas

exigências, muitas vezes os requisitos de uma identidade interferem nas

exigências de uma outra, formando-se um conflito.
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Um dos resultados desse impasse é a rotulação das identidades como

‘certas’ e ‘erradas’. Tal processo é o que Silva (2000:83) chama de

normalização, ou seja, o ato de fixar uma determinada identidade como uma

norma ou parâmetro, em relação a que, as outras identidades são avaliadas e

hierarquizadas. O autor alerta que a normalização é um dos processos mais

sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade, pois cria as

identidades hegemônicas.

Esse processo é, também, um dos responsáveis pela idealização do

falante nativo, conceito esse que se revela de especial importância para este

trabalho, uma vez que muitas das representações dos alunos a respeito do

falante ideal servirão como base para a construção de suas identidades como

alunos de inglês. Tal questão torna-se ainda mais relevante se pensarmos na

proporção de falantes da língua inglesa que não são nativos, em comparação

com os falantes nativos.

Em um artigo intitulado “Not the Queen’s English”, publicado na revista

Newsweek, Power (2005) argumenta que, de acordo com David Crystal, um

especialista em estudos da língua inglesa, os falantes não-nativos de inglês em

todo o mundo ultrapassam os nativos na proporção de 3 para 1. É importante

notar ainda que essa maioria de falantes não-nativos não somente já

incorporou o inglês no seu dia-a-dia, como também está redesenhando o

idioma – o já chamando “global English”. Kramsch (1998:79) argumenta que,

tradicionalmente, os falantes nativos têm desfrutado de um prestígio natural

como professores de idiomas, porque são vistos não somente como aqueles

que incorporam a “autenticidade” da língua, mas também os que representam

seu contexto cultural original. No entanto, essa vantagem do falante nativo tem

sido muito questionada ultimamente, dado que, vivendo em tempos de pós-

modernidade e globalização, o falante nativo, já não pode ser mais considerado

tão “puro” ou “não contaminado” pelo contato com os outros, conforme discute

Rajagopalan (2003:63) ao comparar o falante nativo com o bom selvagem de

Rousseau. Na mesma direção, Power (2005) destaca uma citação de David

Crystal:

With native speakers a shrinking minority of the world's
Anglophones, there's a growing sense that students should stop
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trying to emulate Brighton or Boston English, and embrace their
own local versions.2

No artigo citado, a autora discute ainda estudos recentes sobre os tipos

de erros cometidos pelos falantes não-nativos de inglês. Segundo alguns

pesquisadores, em breve esses erros nem mais poderão ser corrigidos pelos

professores, uma vez que não serão vistos como erros, mas sim como outros

exemplares de “gramáticas estruturadas”.

Em consonância, Graddol (2006:115) também procura “desmistificar” o

falante nativo. Argumenta que no auge da modernidade, vários mecanismos

sociais contribuíram para a produção de uma língua inglesa padrão, que já não

existe mais, dado que o “English-speaking world” tornou-se menos formal e

mais democrático. Conseqüentemente, o mito de uma língua padrão tornou-se

mais difícil de ser mantido.

Grigoletto (2003a: 230) defende que todos os que lidam com o ensino de

línguas estrangeiras devem estar familiarizados com a força da idealização do

falante nativo em contextos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras.

A autora afirma que uma das conseqüências do mito de perfeição seria o

estabelecimento de dois tipos de exclusão:

em primeiro lugar, não admite que a competência em uma língua
– mesmo a materna – seja entendida como um conjunto de
competências que varia de indivíduo para indivíduo e nunca atinja
um estágio de totalidade; e em segundo lugar, pelo seu viés
instrumentalista sobre as línguas, contrapõe-se à concepção de
língua como matéria estruturante do psiquismo humano.

Nessa perspectiva, ao idealizar o nativo, o próprio aluno automaticamente

se exclui desse “mundo perfeito”. Em suas comparações, ele vai se perceber

como inferior ao falante tido como ideal, o que, possivelmente, pode gerar

insegurança em seu processo de aprendizagem do idioma.

Para enfrentar esses conflitos, a escola, mais especificamente o professor

de línguas, deve proporcionar oportunidades para que os alunos desenvolvam

capacidades críticas de questionamento dos sistemas e das normas

dominantes. Deve, também, estimulá-los a compreender a chamada
                                                          
2 Uma vez que os falantes nativos se tornaram uma minoria dentre os falantes de inglês no mundo todo,
há uma crescente conscientização de que os alunos deveriam parar de tentar imitar o inglês de Brighton
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‘diversidade cultural’ (SILVA, 2000:67), ou seja, compreender que a natureza

humana tem uma variedade de formas legítimas de se expressar culturalmente

e que todas devem ser respeitadas ou toleradas. Cabe ao professor também

possibilitar que seus alunos percebam que a linguagem pode ser utilizada tanto

para legitimar como para marginalizar diferentes posições subjetivas, ou ainda,

que a linguagem é o meio básico através do qual as identidades sociais são

construídas, os agentes sociais são formados e as hegemonias culturais

asseguradas. Em seus estudos a respeito da identidade e diferença, Silva traz

uma citação de Pardo, que aponta para o fato de que:

Respeitar a diferença não pode significar ‘deixar que o outro seja
como eu sou’ (...), mas deixar que o outro seja como eu não sou,
(...) significa deixar que o outro seja diferente (PARDO, 1996:154,
apud SILVA, 2000: 101).

Ou seja, a tolerância com a diferença não significa reconhecer o outro

como diferente para então torná-lo igual, mas sim compreender que há uma

diversidade cultural e, partindo dessa compreensão, repensar e recriar as

regras de convivência.

Moita Lopes (2002:310), em seus estudos sobre identidade, também

aponta para a relevância do papel da escola. A esse respeito, o autor afirma

que:
as práticas discursivas neste contexto [escola] desempenham um
papel importante no desenvolvimento de sua conscientização
sobre suas identidades e a dos outros, tendo-se em mente o fato
de que as escolas são instituições socialmente justificáveis como
espaços de construção de conhecimento/aprendizagem, pode-se
argumentar que os significados gerados em sala de aula têm mais
crédito social do que em outros contextos.

É possível ver então que, como educadores, temos a responsabilidade de

construir com nossos alunos o conhecimento, de trabalhar habilidades e

valores dos quais eles vão precisar não apenas para articular suas próprias

vozes, mas também para entender essas vozes e se transformar em agentes

críticos. Assim, a escola pode ser entendida como um espaço que ativamente

produz e legitima formas de subjetividade e modos de vida.

                                                                                                                                                                         
ou de Boston e aceitar suas próprias versões locais. (Tradução da autora)
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Refletindo a esse respeito, é necessário que repensemos o papel das

aulas de língua estrangeira. O processo de ensino-aprendizagem não pode ser

entendido como a substituição de um código pelo outro, como se a enunciação

em uma língua significasse apenas a expressão de conteúdos lingüísticos. Ao

contrário, as aulas devem se constituir um espaço que proporcione aos alunos

momentos de significação e de re-significação, de aceitação do outro, da

diferença, enfim. Dessa forma, os alunos poderão ter uma melhor percepção e

entendimento de si próprios, já que compreenderão que nos constituímos pelo

outro.

Grigoletto (2003a: 232) também discute essa questão do papel das aulas

de línguas estrangeiras e alerta para o fato de que as práticas discursivas

predominantes nas escolas em relação a essa disciplina restringem as línguas

ao seu funcionamento como matéria escolar. Ou seja, não são oferecidas, aos

alunos, oportunidades de uso verdadeiro da língua, práticas nas quais eles

possam produzir sentidos, inserindo-se como sujeitos na história e circulação

dos sentidos (ORLANDI, 1996, apud GRIGOLETTO, 2003a). Grigoletto

também argumenta que, em sua maioria, as atividades desenvolvidas com os

alunos se limitam a pedir que estes traduzam palavra por palavra; que leiam ou

ouçam e traduzam; que decorem itens de vocabulário ou frases; que aprendam

regras gramaticais; ou que simplesmente, ouçam e repitam.

Para evitar tal postura, é necessário que o professor tenha o

comprometimento de buscar estratégias que possam estabelecer uma

interação e participação efetiva do aluno. Ou seja, deve proporcionar situações

que promovam um engajamento discursivo, entendido aqui não somente como

dar voz ao aluno, mas sim envolvê-lo nos significados que estão sendo

construídos na língua estrangeira, de modo que ele possa relacioná-los com o

mundo no qual vive (MOITA LOPES, 2003:45).

MacLaren e Giroux (2000:45), ao discutirem o desenvolvimento de um

discurso de pedagogia crítica e de formação crítica, alertam:

O que a pedagogia crítica da linguagem e da experiência busca
fazer é prover os estudantes com “contradiscursos” ou “posições
de sujeito resistentes” – ou seja, com uma nova linguagem de
análise – por meio da qual eles possam assumir um
distanciamento crítico de suas posições de sujeito mais familiares
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para engajar-se em uma práxis cultural mais adequada para o
avanço do projeto de transformação social.

Os autores defendem que ser crítico é ser capaz de interpretar, de

desafiar os pressupostos e os motivos escondidos, que constróem os sistemas

de valores culturais nos quais baseamos nossas ações no mundo.

Como educadora, acho assim essencial a importância de estudos sobre

identidades que tenham como base o contexto escolar. Percebo que é somente

por meio dessa visão de pedagogia crítica que poderemos, como professores,

construir com nossos alunos possibilidades variadas de interpretação da

realidade. Dessa forma, a diversidade poderá ser vista como um aspecto tanto

de afirmação como de reconstrução, e os alunos poderão se perceber como

agentes determinantes de mudanças políticas e sociais.

1.3 A relação entre língua, identidade e cultura

Conforme discutido anteriormente, língua e cultura – entendidas em uma

relação dialética – são partes constitutivas da natureza humana, uma vez que

ao mesmo tempo em que o indivíduo internaliza as formas culturais, ele

também as transforma, intervindo em seu meio.

O conceito de cultura é entendido, pois, como um sistema partilhado de

significação, ou seja, são os bens culturais – conhecimentos, significados

coletivos e sociais – que vão sendo transmitidos de geração para geração.

Sacristán (2002:99) afirma que a cultura é que estabelece a criação de

significados sobre o que vemos, fazemos e desejamos e, portanto, influi

diretamente nas relações sociais, através das formas como percebemos e

interpretamos o outro. Silva (2003:17) esclarece que a cultura diz respeito à

produção de sentido: é, fundamentalmente, uma prática de significação, feita

de formas de compreender o mundo social; envolve-se na produção de formas

de inteligibilidade e está, sobretudo, imbricada nas relações sociais.

Kramsch (1998:03), por sua vez, ao discutir a relação entre língua e

cultura, afirma que as palavras expressam fatos, idéias ou eventos que só

podem ser entendidos porque se referem a um estoque de conhecimento de

mundo que é partilhado por outras pessoas. Os membros de uma comunidade
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ou grupo social não somente expressam essa experiência compartilhada, como

também criam novas experiências por meio da linguagem. Ou seja,

identificamo-nos e identificamos os outros pelo uso da linguagem. Langon

(2003:77) ressalta que cada grupo humano tem se forjado em um processo

histórico diferente, constituindo nessa história seu modo particular de

simbolizar, perceber, sentir, estabelecer relações e atribuir valores. Sendo

assim, a linguagem é vista como um símbolo de nossa identidade social.

Retomo aqui a discussão feita no início deste capítulo a respeito da

relação identidade / alteridade. Conforme exposto anteriormente, ao nos

identificarmos como membros de certa comunidade, automaticamente

identificamos outras pessoas como não pertencentes à mesma, ou seja, os

chamados “outros”. Percebemo-nos como tal somente pela diferença, pelo

olhar do outro. A cultura, vista como um processo que tanto inclui quanto

exclui, está sempre envolvida com o exercício de poder e de controle, pois

somente aqueles que detêm o poder podem decidir quais crenças e valores

serão adotados pelo grupo.  Conforme argumenta Silva (2003:23), as relações

sociais no interior das quais se realizam as práticas de significação não são

simplesmente relações sociais. São, sobretudo, relações de poder. O mesmo

autor afirma que:

A diferença nunca é apenas e puramente diferença, mas também
é fundamentalmente hierarquia, valoração e categorização. (...)
essa hierarquização – que permite afirmar o que é “superior” e o
que é “inferior” – é estabelecida a partir das posições de poder
(SILVA, 2003: 26).

Woodward (2000:49) também alerta para o fato de a cultura fornecer

sistemas classificatórios, que estabelecem “fronteiras simbólicas”, as quais, por

sua vez, ditam o que está incluído e o que está excluído. Essas fronteiras

simbólicas constituem as práticas culturais consideradas aceitas ou não,

marcando, assim, a diferença. Segundo Hall (2000), esta é uma característica

essencial para a produção de significado, pois são as relações simbólicas que

atribuem significado às relações sociais.

Sacristán (2002:100) também discute essa possibilidade de inclusão e

exclusão criada pela diferença, que, por sua vez, é estabelecida pelas práticas

culturais. O autor afirma que a cultura aproxima-nos de uns e diferencia-nos de
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outros, podendo, assim, ser utilizada para aglutinar e para dividir. Ainda sobre o

caráter dialético de inclusão/exclusão dos processos identitários, Sawaia

também aponta que esses processos envolvem relações de poder. A autora

esclarece que os processos identitários envolvem:

negociações de sentido, choques de interesse, processos de
diferenciação e hierarquização das diferenças, configurando-se
como estratégia sutil de regulação das relações de poder. (...) O
clamor pela identidade, quer para negá-la, reforçá-la ou construí-
la, é parte do confronto de poder na dialética inclusão/exclusão e
sua construção ocorre pela negação dos direitos e pela afirmação
de privilégios (SAWAIA, 2006:123-124).

Em outras palavras, pelo fato de os processos identitários envolverem a

negociação de múltiplos sentidos, que constróem múltiplas identidades sociais

e pessoais, eles também instauram relações de poder, sustentadas pela

natureza ideológica da linguagem.

Voltando-nos para a questão da língua inglesa, Moita Lopes (2003:40)

argumenta que a força do discurso hegemônico torna-se ainda mais palpável

ao percebermos que, dado o predomínio da cultura norte-americana no

chamado mundo globalizado em todas as áreas, os discursos que circulam

internacionalmente são primordialmente construídos em inglês. O autor coloca

a seguinte questão:

Como se pode usar essa língua que dá acesso a tantos discursos
que circulam globalmente, para construir outros discursos
alternativos que possam colaborar na luta política contra a
hegemonia, pela diversidade pela multiplicidade da experiência
humana, e, ao mesmo tempo, colaborar na inclusão de grande
parte dos brasileiros que estão excluídos dos tipos de
habilidade/competências necessária para a vida contemporânea,
estando entre elas o acesso a discursos em inglês? (MOITA
LOPES, 2003: 43).

Como professores de inglês, temos, então, de estar conscientes de que

não apenas ensinamos nossos alunos a se comunicarem em inglês para que,

um dia, possam talvez usar esse conhecimento quando forem a um outro país.

Estamos, sim, possibilitando a esses alunos que, ao utilizarem essa língua,

construam novos significados e identidades. Devem, portanto, engajar-se no
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discurso, ou seja, agir no mundo por meio do acesso que esses discursos

possibilitam e atuar, como sujeitos engajados, em uma transformação social.

Relacionando toda essa discussão com minha pesquisa, percebo que

cada vez mais somos, ou nos deixamos ser, – incluo aqui tanto professores de

língua inglesa como nossos alunos – influenciados por implicações dessa

língua hegemônica. Observa-se tal influência, por parte do professor, quando

este muitas vezes se exclui do pleno exercício de suas atividades didáticas e

práticas sociais pertinentes ao seu papel de professor de inglês, por acreditar

que não tem o inglês “perfeito” como de um nativo (FERNANDES, 2006).

Também, por parte dos alunos, que muitas vezes adotam uma visão de

adoração inquestionável da língua inglesa e de tudo que vem dos países

desenvolvidos – principalmente aqueles que têm o inglês como primeira língua

– e acabam assumindo uma posição de submissão, inferiorizando sua própria

cultura. Sawaia (2006:126) explica que a identidade é a qualidade que permite

reconhecer e ser reconhecido pela alteridade, sem ser discriminado ou

discriminar.

Acredito, assim, que o grande desafio seja construir com nossos alunos

uma visão de multiplicidade, na qual sem abrir mão do seu modo de ser, eles

possam acolher o outro, sem temer o estranho; possam respeitar as

diferenças, sem lhes atribuir um valor hierárquico.

Encerro esta discussão concordando com Rajagopalan (2003:70), quando

afirma que: “É preciso dominar a língua estrangeira, fazer com que ela se torne

parte da nossa própria personalidade; e jamais permitir que ela nos domine”.

1.4 A formação social do indivíduo e de sua identidade

Nesta seção, apóio-me na teoria vygotskiana para reforçar a discussão

feita anteriormente a respeito da construção da identidade, bem como da

característica social desse processo e do papel central da cultura.

Conforme exposto anteriormente, a língua desempenha um papel

fundamental em nossa constituição como indivíduos. Vygotsky foi o primeiro

psicólogo moderno a sugerir que a cultura e a linguagem são partes

constitutivas da natureza humana. Enfatizou a origem social da linguagem e do

pensamento, compreendendo que o social e o individual devem ser concebidos
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em uma relação dialética, pois, ao mesmo tempo em que o indivíduo internaliza

as formas culturais, ele também as transforma e intervém em seu meio.

Segundo Newman e Holzman (2002:16), Vygotsky tinha como objetivo

reformular a psicologia de acordo com a metodologia marxista. Seus escritos

são, portanto, permeados por pressupostos do materialismo histórico-dialético.

Seu propósito era desenvolver modos concretos de lidar com as tarefas que se

impunham à União Soviética, que estava, por sua vez, sendo reconstruída

após a revolução de 1914. Em meio a esse contexto histórico, Vygotsky

dedicou-se ao estudo das funções psicológicas superiores, que ele apontava

como as características psicológicas tipicamente humanas. Pesquisou e provou

que essas funções cognitivas não são inatas, mas sim uma aquisição cultural e

social das relações entre os indivíduos, e se desenvolvem ao longo do

processo de internalização de formas culturais de comportamento, sendo

mediadas socialmente pelos signos e pelo outro. A teoria sócio-cultural de

Vygotsky tem, pois, como objetivo central:

Caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento
e elaborar hipóteses de como essas características se formaram
ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a
vida de um indivíduo (VYGOTSKY, 1934/2001: 17).

Uma das principais idéias dessa teoria refere-se à relação

indivíduo/sociedade. Uma vez que as características tipicamente humanas não

estão presentes desde o nascimento, nem são apenas resultado das pressões

do meio externo, Vygotsky afirma que a interação social – seja diretamente

com outros membros da cultura, ou através dos diversos elementos do

ambiente culturalmente estruturado – é que fornece a matéria-prima para o

desenvolvimento psicológico do indivíduo. Por assim dizer, na perspectiva

vygotskiana, o sujeito não tem acesso imediato aos objetos e, sim, a sistemas

simbólicos que representam a realidade. Nessa interação dialética com seu

meio sócio-cultural, o sujeito se faz, portanto, como ser diferenciado do outro,

mas é formado na relação com o outro.
Desse modo, ao mesmo tempo em que o ser humano transforma o seu

meio para atender suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo, ou

seja, o desenvolvimento cognitivo do ser humano se dá no processo de
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significação e re-significação das palavras. O ser humano é, assim,

compreendido como um indivíduo socialmente construído pelas significações

adquiridas e em constante processo de interação com o meio, o que constrói

sua história individual e, por conseqüência, sua história social. Nas palavras de

Vygotsky (1934/2001:44): “o desenvolvimento do pensamento é determinado

pela linguagem, isto é, pelos instrumentos lingüísticos do pensamento e pela

experiência sócio cultural”.

Vygotsky atribui, assim, grande importância à linguagem e à interação

social para o processo de desenvolvimento do ser humano. Nessa perspectiva,

o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza

num determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos da

sua espécie, como resume Rego (1994:42), em seu trabalho sobre a teoria

vygotskiana:

A cultura é, portanto, parte constitutiva da natureza humana, já
que sua característica psicológica se dá através da internalização
dos modos historicamente determinados e culturalmente
organizados de operar com informações.

O conceito de mediação, principal ingrediente do processo de

desenvolvimento (LANTOLF, 2001), pode ser definido como intervenção de um

elemento intermediário na relação com o mundo, ou seja, a relação do sujeito

com o objeto de estudo/conhecimento deixa de ser direta. Vygotsky trabalha,

então, com a noção de que a relação do homem com o mundo é sempre uma

relação mediada, cuja responsabilidade cabe, segundo ele, a dois elementos

básicos: o instrumento e o signo. O primeiro é feito ou buscado especialmente

para um certo objetivo de intervenção do indivíduo no mundo, enquanto o

segundo, também chamado por Vygotsky de “instrumento psicológico”, é

orientado para o próprio sujeito. Trata-se, pois, o signo, de uma ferramenta que

auxilia nos processos psicológicos e não nas ações concretas, como o

instrumento.

A linguagem, por sua vez, é vista como um sistema de signos que

possibilita a interação social entre indivíduos que compartilham desse sistema

de representação da realidade. Desse modo, os sistemas simbólicos –
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entendidos como sistemas de representação da realidade –, especialmente a

linguagem, funcionam como elementos mediadores que permitem a

comunicação entre os indivíduos, o estabelecimento de significados

compartilhados por determinado grupo cultural, a percepção e a interpretação

dos objetos, eventos e situações. Ou seja, a linguagem atribui sentido à

experiência humana. Sua aquisição representa um salto qualitativo na evolução

da espécie, por fornecer novos conceitos e formas de organização do mundo

real. Essa é a razão pela qual Vygotsky atribui um papel especial à linguagem,

que é o sistema simbólico principal de todos os grupos humanos e que se

interpõe entre sujeito e objeto de conhecimento.

Discutidos os conceitos de mediação e linguagem, passarei agora a

discutir sentido e significado na perspectiva vygotskiana.

A questão da significação ocupa um lugar central na análise que Vygotsky

faz das relações entre pensamento e linguagem. Para ele, o significado é um

ato de pensamento, ou seja, é no significado da palavra que o pensamento e a

fala se unem em pensamento verbal. São os significados que vão propiciar

uma mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo real, por meio da qual o

indivíduo é capaz de compreender o mundo e agir sobre ele. Esses

significados não são estáticos: estão em constante transformação, uma vez

que são construídos ao longo da história. Tal caráter de transformação dos

significados das palavras relaciona-se com o que Vygotsky caracterizou como

os dois componentes da significação da palavra: o significado propriamente

dito e o sentido.

O significado refere-se aos sistemas de relações objetivas que se

formaram no processo de desenvolvimento da palavra e é compartilhado por

todos que a utilizam, ou seja, é construído e partilhado socialmente. Em outras

palavras, o homem vai, no decorrer de sua experiência social, estabelecendo

formas de entender a realidade, de se comunicar e de se organizar, atribuindo,

de forma coletiva, significados. Conforme afirma Duarte (2004:50):

Um objeto cultural, seja ele um objeto material, como por exemplo
um utensílio doméstico, seja ele um objeto não material, como um
palavra, tem uma função social, tem um significado socialmente
estabelecido, ou seja, deve ser empregado de uma certa maneira.
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Assim, nos significados atribuídos socialmente pelo homem em sua

trajetória histórica, está acumulada a experiência de várias gerações. É por

meio da apropriação desses significados que o indivíduo se forma. Duarte, ao

discutir o papel da escola nesse contexto de produção de significados e

formação do indivíduo, apóia-se em Saviani (2003 apud DUARTE, 2004, p.52)

para afirmar que, na escola, esse processo ocorre de modo a que os alunos

sejam levados a se apropriar desses significados produzidos historicamente de

uma forma direta e intencional.

Faz-se necessário esclarecer que os significados são vistos como fixos

apenas no sentido de que representam um momento histórico, uma vez que

são construídos socialmente ao longo da história. No entanto, eles não são

estáticos: estão sempre em constante transformação em seus contextos

históricos, pois são constantemente negociados.

O sentido, por sua vez, refere-se ao significado da palavra atribuído por

cada indivíduo, sendo composto por relações que dizem respeito ao seu

contexto de uso da palavra e às suas vivências afetivas. Em outros termos, o

sentido da palavra liga seu significado objetivo ao contexto de uso da língua e

aos motivos afetivos e pessoais de seus falantes. Vygotsky (1934/2001:465)

afirma que:

o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida e complexa,
que tem várias zonas de estabilidade variada. Em contraste, o
significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra
adquire no contexto de algum discurso (...) em contextos
diferentes, a palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao
contrário, é um ponto imóvel e imutável que permanece estável
em todas as mudanças de sentido da palavra em diferentes
contextos.

Aguiar (2006:16) explica que, para compreender aquilo que singulariza o

sujeito, é preciso analisar seu processo de constituição, que se expressa na

palavra com significado, que, por sua vez, é carregada pelo sentido atribuído

subjetivamente. A autora alerta para o fato de que a apreensão dos sentidos

não significa obter uma resposta única, coerente, completa, absolutamente

definida, mas sim expressões do sujeito que são parciais, contraditórias e que

apresentam indicadores das formas de ser do sujeito.
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Toda essa discussão sobre os conceitos de sentido e significado orienta-

me, como professora e como pesquisadora, a estar atenta a quais sentidos os

alunos estão atribuindo às suas experiências de aprendizagem do idioma – e

torná-los conscientes disso –, principalmente frente aos aspectos culturais

envolvidos nesse processo.

1.5 A multivocalidade do discurso

Nesta seção, discuto alguns conceitos desenvolvidos por

Bakhtin/Volochinov (1929/2006) sobre linguagem, que também embasam este

estudo. Vygotsky e Bakhtin viveram no mesmo país, na mesma época; o

contexto histórico certamente influenciou esses dois autores, de forma que é

possível compreender semelhanças entre seus postulados. Assim como

Vygotsky, Bakhtin enfatizou a origem social da linguagem e do pensamento,

compreendendo que o individual e o social devem ser concebidos como

elementos mutuamente constitutivos de um todo (FREITAS, 2002). A

concepção de linguagem de Bakhtin, centrada em seu caráter dialógico,

entende que o sujeito se constitui como tal à medida que interage com os

outros, ou seja, não há um sujeito pronto mas, sim, um sujeito que vai se

completando e se construindo nas suas falas e nas falas dos outros. Segundo

Bakhtin/Volochinov (1929/2006:99), “a palavra está sempre carregada de um

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”  e é no fluxo da interação

verbal que a palavra se transforma e ganha diferentes significados, de acordo

com o contexto em que surge.

Essa discussão pode ser relacionada com os conceitos de sentido e

significado discutidos na seção anterior, uma vez que, ao afirmar que a palavra

está carregada de um sentido ideológico e que é através das práticas

discursivas que ela ganha diferentes significados, a visão de Bakhtin se

assemelha à de Vygotsky. Para ambos, a palavra tem um significado

compartilhado e construído social e historicamente e outros sentidos que lhe

são atribuídos de forma mais subjetiva.

O autor também afirma que:
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a palavra, como signo, é extraída pelo locutor de um estoque
social de signos disponíveis, a própria realização deste signo
social na enunciação concreta é inteiramente determinada pelas
relações sociais (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/2006:117).

Reconhecendo a natureza social dos signos, Bakhtin atribui à linguagem

valores sociais, ideológicos e contextuais. Assim, um ato comunicativo está

associado às condições de comunicação, que, por sua vez, estão ligadas às

estruturas sociais. Essa discussão abre a possibilidade de se compreender

como e por que as palavras podem ter significados diferentes em culturas e

contextos diferentes.

Conforme aponta Faraco (2006:80), ao discutir a constituição do sujeito

por meio da interação com o outro:

É nessa atmosfera heterogênea que o sujeito, mergulhado nas
múltiplas relações e dimensões da interação socioideológica, vai
se constituindo discursivamente, assimilando vozes sociais e, ao
mesmo tempo, suas interrelações dialógicas. É nesse sentido que
Bakhtin várias vezes diz, figurativamente, que não tomamos
nossas palavras do dicionário, mas dos lábios dos outros.

Essa visão bakhtiniana da constituição do sujeito está em consonância

com a teoria de Vygotsky segundo a qual o sujeito não se constitui de dentro

para fora, nem é apenas um reflexo passivo do meio onde está inserido. Ele se

constitui, sim, na relação com o outro.

Uma vez estabelecidas a concepção de linguagem e a visão de

constituição do sujeito de Bakhtin, é relevante, para este trabalho, o conceito

de polifonia, que será discutido a seguir.

Para Bakhtin, todo discurso é constituído por várias vozes, por outros

discursos dos quais nos apropriamos. Em suas palavras: “nossa fala, isto é,

nossos enunciados [...] estão repletos de palavras dos outros” (BAKHTIN,

1953: 314). Segundo o autor, antes de ser utilizada por um interlocutor, a

palavra não se encontra em uma língua neutra e impessoal. Sua existência no

momento da enunciação está sempre associada a vozes, sejam do próprio

interlocutor, sejam de locutores antes dele, de seus interlocutores conhecidos,

ou até dos desconhecidos.

Ao discutir esse conceito, Fidalgo (2002:50) aponta para o fato de que “a

polifonia estabelece um espaço de vozes em dissonância que buscam
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reorganizar significados e construir conhecimento”. A autora cita Wertsch (1981

apud FIDALGO, 2002) para esclarecer que é a intenção do locutor, sua

expressividade, assim como o conteúdo específico no qual a ação de

linguagem ocorre, que dá sentido à palavra, assim apropriada pelo agente que

fala. Pode-se estabelecer, aqui também, um diálogo entre a discussão acima e

os conceitos de sentido e significado: de acordo com o exposto acima, a

intenção do autor é o que confere sentido à palavra, corroborando com a visão

de que o sentido é subjetivo e atrelado às vivências afetivas do sujeito, bem

como ao contexto no qual foi construído.

Bakhtin (1953/2001:294) esclarece que:

A língua não é um meio neutro que se converte livre e facilmente
em propriedade privada das intenções do falante; ela é povoada –
superpovoada – com as intenções dos outros.

Assim, pode-se entender que o discurso não se constrói sobre si mesmo,

mas se elabora em vista do outro, que o perpassa, atravessa e condiciona.

Dessa forma, assim como Vygotsky, Bakhtin aponta para o fato de que o

conhecimento é socialmente adquirido e que o ser humano se constitui pelo

outro, com quem interage.

Entendo, assim, o conceito de polifonia como o reconhecimento de que a

voz do outro está sempre presente no discurso de todo e qualquer falante, uma

vez que este traz, para o ato de fala, as vozes de outros com quem esteve

direta ou indiretamente ligado. É no momento da interação que há uma

negociação de significados para que a comunicação seja estabelecida.

Em seus estudos a respeito das vozes bakhtinianas e do diálogo

inconcluso, Brait (2003:25) esclarece que:

a compreensão de um enunciado é sempre dialógica, pois implica
a participação de um terceiro que acaba penetrando o enunciado
na medida em que a compreensão é um momento constitutivo do
enunciado, do sistema dialógico exigido por ele. Isso significa que,
de alguma maneira, esse terceiro interfere no sentido total em que
se inseriu. Esse jogo dramático das vozes, denominado
dialogismo ou polifonia, ou mesmo, intertextualidade, é uma forma
especial de interação, que torna multidimensional a representação
e que, sem buscar uma síntese do conjunto, mas ao contrário uma
tensão dialética, configura a arquitetura própria de todo discurso.
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Daniels (2003:22-23) acrescenta que a característica polifônica da

linguagem permite apontar para o fato de que nos processos de mediação, os

indivíduos operam com artefatos (palavras/textos) que são formados em

atividades nas quais os valores são questionados e o significado é negociado.

Sendo assim, esses processos de mediação não negam a agência individual

ou coletiva, nem a restrição social, cultural e histórica.

Desse modo, o conceito de polifonia permite-me analisar a fala do meu

aluno e perceber outras vozes que nela estão incorporadas, resultantes de

culturas hegemônicas e de interações sociais em suas experiências de

aprendizagem de inglês. Permite-me, portanto, reconhecer as representações

culturalmente construídas a respeito desse idioma.
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METODOLOGIA

Neste capítulo, discuto as questões relacionadas com a escolha da

metodologia adotada neste trabalho; em seguida, apresento o contexto no qual

esta pesquisa foi realizada: os participantes, os instrumentos de coleta

utilizados, as categorias de análise; e, finalmente, as ações que lhe conferiram

credibilidade.

2.1 Escolha da metodologia de pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso e segue uma linha

interpretativista de cunho crítico. Entendo que, conforme a discussão feita por

Liberali e Liberali (2003), a pesquisa realizada dentro de um paradigma

interpretativista tem como função essencial a possibilidade de encontrar os

sentidos atribuídos à realidade pelos agentes. Nessa perspectiva, procurei

interpretar de forma crítica como um grupo de alunos se posiciona frente às

questões envolvidas no estudo de uma língua hegemônica. Esta pesquisa

insere-se na abordagem crítica porque tem o objetivo de problematizar e

transformar as práticas institucionais no sentido de que cumpram seu papel de

democratização social e política da sociedade. De acordo com Kincheloe

(1997:179),

a pesquisa-ação crítica não pretende apenas compreender ou
descrever o mundo da prática, mas transformá-lo; (...) é sempre
concebida em relação à prática - ela existe para melhorar a
prática.

Em outras palavras, a pesquisa crítica busca um engajamento por meio

do qual seja possível fazer questionamentos, mantendo viva a possibilidade de

autotransformação e de transformação social.

Por suas características, pode-se afirmar que esta investigação seguiu

uma abordagem de estudo de caso, pois o objetivo não é o de descrever as

identidades que foram percebidas neste grupo de alunos, mas sim analisar,

interpretar e explicar os dados que revelaram os posicionamentos desses

alunos. Liberali e Liberali (2003), com base em Stake (1998), afirmam que o

foco de um trabalho caracterizado como estudo de caso está no interesse por
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um caso único e particular que se delimita por características específicas.

Também, Nunan (1992) esclarece que o estudo de caso consiste na

investigação de uma situação em contexto específico. Tratando-se de ensino

de línguas, o autor afirma que é claramente viável a possibilidade de um

professor adquirir um grande conhecimento a respeito de seus alunos – de

forma geral – por meio de um estudo detalhado de um aluno – em particular –,

do mesmo modo que as percepções de ensino de línguas podem ser obtidas

por meio de uma profunda análise de uma sala de aula específica (1992: 89).

Seguindo essa discussão, Rizzini, Castro e Sartor (1999) apontam para o

fato de que, em um estudo de caso, o foco central não está na preocupação

com a posterior generalização, mas sim com as possíveis comparações entre

semelhanças e diferenças com outros casos. Este tipo de estudo permite que

os leitores tenham uma visão mais profunda do contexto investigado, assim

como dos resultados obtidos, o que contribui para a construção social do

conhecimento (STAKE, 1998, apud LIBERALI e LIBERALI, 2003).

2.2 Contexto de pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida, primeiramente, com um grupo de oito alunos

e em um segundo momento, com dois outros alunos, sendo que todos eles

estudam ou estudaram em uma escola particular de idiomas, localizada na

cidade de Santo André. Esta cidade possui uma população característica: a

maior parte da sua renda provém de indústrias, destacando-se as do ramo

metalúrgico e mecânico. Além disso, tem-se observado um aumento de

atividades nos setores de serviços e no comércio, o que levou a cidade a ser

reconhecida, hoje, como maior centro comercial do grande ABC3.

Quanto à escola, é uma das unidades de uma rede de idiomas, que

possui ao todo 17 filiais no estado de São Paulo, sendo 11 na capital, 6 na

grande São Paulo e no interior (Granja Viana, Guarulhos, Santo André,

Campinas, Santos e São José dos Campos), além das “joint-ventures” em

Alphaville, Bauru, Jundiaí, São Carlos e Rio Claro. A empresa oferece cursos

                                                          
3 Dados retirados do site: www.santoandreonline.com.br
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de inglês para crianças, a partir de 6 anos ou que estejam cursando a primeira

série do ensino fundamental4, e também para adolescentes e adultos.

O curso para adolescentes é composto por 6 módulos semestrais, sendo

que os primeiros 4 módulos são ministrados em duas aulas semanais de 100

minutos, com carga horária total de 1600 horas. A partir do 5º módulo, os

alunos passam a ter a carga horária dobrada – 200 minutos semanais, com

total de 3200 horas. A partir do 7º módulo, o material utilizado é o mesmo que o

do curso para adultos e, conseqüentemente, as turmas a partir deste estágio

podem ser mistas, ou seja, formadas por adolescentes e adultos. Em relação

aos horários, a escola oferece cursos de segunda a sexta, das 7:00h às 22:00h

e aos sábados das 8:00h às 16:00h. Os horários que concentram o maior

número de alunos concentram, também, as turmas mistas e ocupam os

períodos de fim de tarde, noite e sábados.

Cada filial possui uma gerente, que é responsável tanto pela área

administrativa, quanto acadêmica; algumas filiais possuem também um gerente

assistente, que além de prestar um auxílio nessas duas áreas, pode também

atuar como professor, com turmas reduzidas ou grupos especiais, como

preparatórios para os exames externos que a escola oferece. No total, a rede

atende por volta de 50.000 alunos e empregam cerca de 500 professores.

A filial na qual trabalho possui cerca de 30 professores, localiza-se em

uma área nobre da cidade e a maioria dos seus 2500 alunos vem de escolas e

faculdades particulares da região do ABC. Funciona em três períodos: manhã,

tarde e noite. Suas turmas têm, em média, 15 e, no máximo, 20 alunos. Em

relação aos estudantes que trabalham, a maioria precisa aprimorar o idioma

devido a cobranças profissionais. Seus empregos concentram-se em empresas

do ramo metalúrgico e mecânico, sendo algumas multinacionais. Em geral,

trabalham em áreas nas quais é necessário falar e escrever em inglês, no

mínimo em nível intermediário, e a maioria deles precisa aprimorar o idioma

devido a cobranças profissionais. A escola mantém convênios com algumas

empresas da região; nesses casos, a empresa paga o curso para o aluno ou

este é reembolsado total ou parcialmente. Apesar de tal acordo, esses alunos,

chamados “corporate students”, seguem os módulos regulares da escola, pois

                                                          
4 Hoje denominada 2º ano, de acordo com a nova reestruturação do Ensino Fundamental.
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não há cursos específicos, como por exemplo, de “business English”. Algumas

vezes a situação torna-se conflitante, pois os interesses desses alunos acabam

sendo diferentes dos demais e, em alguns casos, suas expectativas acabam

não sendo alcançadas.

A maior parte dos professores possui formação superior em Letras e a

escola fornece cursos gratuitos de aperfeiçoamento, tanto na área de

aprimoramento de conhecimento do idioma, quanto de prática de ensino de

língua. O espaço físico é amplo, arejado, com salas condizentes com a

capacidade atendida. Há 16 salas de aula, sendo que 12 delas possuem um

computador conectado à Internet e um projetor “data show”. A escola oferece

também um centro de multimídia, com computadores com acesso à Internet,

televisões, e materiais de empréstimo, como livros, CDs e fitas cassete. Há

também uma sala dos professores, onde se instalam seis computadores

conectados à Internet, vários livros, dicionários, DVDs, CD-ROMs, além de

espaço para preparação de aulas ou estudo.

O ingresso de novos alunos na escola é feito de duas maneiras: se o

aluno afirmar que não tem conhecimento algum do idioma e que está certo de

que deseja iniciar seus estudos no nível inicial, ele é automaticamente

matriculado no primeiro estágio do respectivo curso (para crianças,

adolescentes ou adultos). No caso do aluno que já teve alguma experiência de

estudo do idioma, é feita uma ‘classificação de nível’: o aluno agenda um

horário com a secretaria e é, então, atendido por um professor que lhe aplica

uma avaliação. O teste dura em média 1 hora e compreende: uma entrevista,

uma prova com questões de múltipla escolha sobre vocabulário e gramática,

uma atividade de compreensão oral e uma redação. A entrevista pretende

checar a produção oral do aluno, enquanto sua compreensão oral é verificada

por meio de uma atividade na qual o professor lê algumas frases que estão

divididas de acordo com os níveis que a escola oferece e o aluno deve repeti-

las; a idéia é que o aluno só conseguirá repetir corretamente as frases que

puder reconhecer. Quanto à produção escrita, é checada por meio de uma

redação, cujo tema é proposto de acordo com o resultado obtido nas partes

anteriores. Ao final, o professor compila os resultados obtidos em cada parte e

indica o melhor nível para o aluno.
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A proposta da escola de divulgar ao máximo possível a cultura britânica,

principalmente, e também de outros países de língua inglesa, tem relação com

os motivos que me levaram a realizar minha pesquisa. Essa proposta é

apresentada no site da escola, da seguinte forma:

Inglês com cultura. O nosso compromisso didático é ser mais do
que uma escola convencional de línguas e ir além das salas de
aula: somos uma ativa produtora e fomentadora de arte e cultura,
promovendo eventos, espetáculos teatrais, concertos,
"happenings" e muito mais. Esse é o papel que a escola assume
com determinação e prazer e que alimenta a instituição. Os
prédios modernos, com design arrojado, são equipados com
centros multimídia e espaços culturais para disseminar a cultura
britânica e brasileira entre os alunos e na comunidade local.

Dessa forma, os professores são orientados a expor seus alunos, o

máximo possível, às questões culturais ligadas ao assunto que está sendo

tratado na unidade. Tenho feito isso por meio da utilização de trechos de filmes

ou séries, de entrevistas e artigos em revistas ou jornais. Busco selecionar

temas que vão provocar no aluno uma reflexão sobre as diversas culturas de

países que falam inglês e, conseqüentemente, a comparação com a cultura

brasileira. Percebo, nesses momentos, que alguns alunos, principalmente os

adultos – cuja visão de mundo parece ser mais crítica e mais experiente do que

a dos adolescentes – expressam visões conflitantes, ora de desinteresse por

essas questões, ora de supervalorização, colocando a cultura nacional em um

patamar inferior. Comecei, então, a me questionar: o que teria levado esses

alunos a terem um posicionamento tão conflitante e como isso poderia

influenciar de forma positiva ou negativa seus processos de aprendizagem?

Foi em meio a esses questionamentos que decidi buscar novos caminhos

para um estudo mais aprofundado. Iniciei, então, meus estudos no programa

do LAEL na PUC-SP, onde tive o primeiro contato com o conceito de

identidade, que me pareceu intimamente relacionado com as questões que

motivaram esta pesquisa.

2.3 Participantes
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Os participantes da primeira coleta são oito alunos adultos de uma turma

de nível intermediário. Os da segunda coleta são alunos de níveis um pouco

mais avançados, com mais experiência de aprendizado do idioma e que

possuem interesses tanto pessoais quanto profissionais em falar inglês. Incluo

também, como participante da pesquisa, a professora-pesquisadora. A seguir,

faço uma descrição mais detalhada de todos os envolvidos.

2.3.1 A pesquisadora

Comecei minha trajetória como professora em 1996, a convite de um

colega que havia sido meu professor na escola de idiomas na qual iniciei meus

estudos. Ele havia, então, aberto sua própria escola e precisava de um

profissional para dividir as turmas. No início, não tinha como meta ser

professora. Naquele ano, eu estava fazendo um curso pré-vestibular e pensava

em atuar na área de relações públicas mas, como não havia começado

nenhum curso na faculdade, aceitei o convite e comecei a lecionar.

Em relação à escola, tratava-se de uma pequena casa situada no bairro

onde morava, na cidade de Santo André. As turmas eram compostas em média

por cinco alunos, em sua maioria adolescentes e adultos que moravam no

mesmo bairro. Logo nos primeiros meses, percebendo meu entusiasmo, meu

colega sugeriu que eu fizesse um curso de Letras e indicou a PUC-SP, pois

conhecia a qualidade do curso. Foi então que iniciei minha carreira acadêmica

nesta instituição, onde pude confirmar minha escolha pela profissão certa.

Durante a faculdade, tive a oportunidade, juntamente com uma outra colega de

curso, de participar de um projeto de iniciação científica desenvolvido com o

auxílio de uma bolsa PIBIC-CNPq, intitulado “A Interpessoalidade em Reuniões

Acadêmicas”, cujo foco foi destacar a importância da linguagem no discurso de

negócios, mostrando sua influência na construção de imagens. Nesse estudo,

tive a oportunidade de trabalhar com o referencial de análise da linha de

pesquisa sistêmico-funcional e pude ter a experiência de aprender como se

desenvolve uma pesquisa científica: como os dados podem ser coletados e

analisados e como o problema de pesquisa norteia o trabalho.
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Também durante a faculdade, passei a lecionar em uma escola de

idiomas maior, situada na cidade de São Caetano do Sul, na qual trabalhei

durante um ano. Essa experiência abriu caminho para instituições ainda

maiores e, no ano de 2000, iniciei minha carreira na escola onde leciono hoje,

uma das maiores redes de escolas de idioma do Brasil. Ao terminar a

faculdade, concentrei-me em realizar cursos oferecidos pela escola, tendo

como objetivo aprimorar meus conhecimentos no idioma. Após alguns anos,

senti que precisava ampliar meus horizontes e fazer um curso fora da

instituição. Foi quando, em 2005, voltei à PUC-SP, ingressando no programa

de mestrado do LAEL. Esse curso tem me mostrado novas perspectivas do

fazer pedagógico, levantando questões que possibilitaram uma profunda

reflexão a respeito de minha prática docente.

2.3.2 Os participantes da primeira coleta

Os oito alunos que participaram desta pesquisa são adultos, com idades

entre dezenove e quarenta e cinco anos. São alunos de uma turma de nível

intermediário, ou seja, que já estudam o idioma há cerca de três anos, pelo

menos. A maioria deles expressou a necessidade de estudar inglês por motivos

profissionais, uma vez que trabalham, ou têm o objetivo de trabalhar, em

empresas multinacionais. Selecionei esses alunos, em especial, por serem

adultos e, portanto, terem uma visão mais amadurecida da necessidade de

estudar o idioma. Eles foram meus alunos durante um semestre (quatro

meses), quando pude conhecê-los melhor e perceber seus posicionamentos

diante do estudo do idioma. Acreditando que poderiam responder de forma

mais abrangente as questões levantadas no questionário que gerou a

discussão-tema deste trabalho, coletei os dados no final desse período

(dezembro/2005). Todos os oito alunos residem na área do ABCDM (Santo

André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá). Dois deles são

profissionais de empresas situadas nessa área, um aluno trabalha no comércio,

quatro trabalham em empresas localizadas na cidade de São Paulo e uma das

participantes apenas estuda.

Com relação à sua vida escolar, cinco alunos concluíram o primeiro e

segundo grau em colégios particulares e três estudaram na rede pública; cinco
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deles já haviam concluído o terceiro grau e também já cursaram ou estavam

cursando algum curso de pós-graduação em suas respectivas áreas de

interesse; outros dois estavam cursando a faculdade no momento em que os

dados desta pesquisa foram coletados. Todos eles me pareceram ser, ao longo

do semestre que trabalhamos juntos, alunos bastante críticos e que já tiveram

experiências muito diversas em seus processos de aprendizagem do inglês.

Por exemplo, nem todos iniciaram seus estudos na escola em questão, alguns

já haviam viajado para outros países e outros já estudavam inglês há mais

tempo.

Por esses motivos, achei que se fizesse minha coleta de dados com tal

grupo de alunos, teria um rico material para a minha pesquisa. Expliquei minha

proposta de trabalho para eles, que concordaram em participar. Sendo assim,

no final do semestre gravei, em áudio, a discussão de um questionário aberto.

2.3.3 Os participantes da segunda coleta

Os dois alunos que participaram da segunda coleta são: um rapaz de 26

anos e uma moça de 34 anos. O aluno foi escolhido por ser bastante crítico, e

pelo fato de estar estudando inglês por volta de sete anos. Ele trabalha em

uma empresa multinacional de grande porte do ramo automobilístico na região

do ABC e tem grande necessidade de falar inglês em seu emprego. Já passou

por várias escolas de idiomas e fez um curso de intercâmbio durante um mês

na África do Sul, com o objetivo de adquirir maior fluência. Esses dois fatores

possibilitaram uma coleta de dados bastante rica em relação à sua visão do

ensino de inglês e, principalmente, no que se refere aos aspectos culturais

envolvidos na aprendizagem desse idioma. Atualmente, continua estudando na

mesma instituição em que esta pesquisa foi realizada.

A aluna é professora universitária do curso de Teologia de uma grande

universidade na região do ABC e foi minha aluna na mesma instituição Ela

estuda inglês por volta de oito anos – não consecutivos – e, por questões de

flexibilidade de horário, optou por fazer aulas particulares comigo. É aluna de

doutorado na área de teologia e em suas pesquisas tem grande contato com

leituras em inglês. Devido ao seu trabalho, faz constantes viagens a

congressos pelo Brasil, tendo ido algumas vezes para os Estados Unidos,
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Alemanha e Angola. Portanto, a necessidade de entender e falar inglês é

bastante grande em seu dia-a-dia, não somente quando viaja, mas também na

própria faculdade, onde recebe regularmente pessoas de outros países. Por

estar ligada à área acadêmica também e, portanto, ter um olhar bastante

diferente dos demais participantes, esta aluna forneceu grandes contribuições

para a pesquisa, discutidas na análise dos dados.

2.4 Instrumentos utilizados para a coleta de dados

Em relação às coletas de dados, duas entrevistas semi-estruturadas foram

realizadas: a primeira, no final do segundo semestre de 2005 e a segunda, no

início do primeiro semestre de 2007. É importante ressaltar que os

procedimentos de coleta foram feitos de acordo com o comitê de ética em

pesquisa da PUC-SP. Obtive a primeira autorização na instituição em que a

pesquisa foi realizada; as demais autorizações foram dadas pelos

participantes, os quais assinaram um documento que lhes garante privacidade

e sigilo. Uma cópia de cada documento foi encaminhada para o comitê de ética

desta instituição.

De acordo com Rizzini, Castro e Sartor (1999:63):

esta técnica [entrevista semi-estruturada] permite a captação de
uma informação menos ´censurada´ e mais carregada de
afetividade do que os outros procedimentos. (...) Desta forma, o
investigador terá de adaptar seu roteiro à medida em que
descobrir, nas falas, elementos que as condutas sociais impõem e
ocultam.

Por não ser um questionário com perguntas fechadas, esse tipo de

entrevista me permitiu uma flexibilidade no momento da coleta. A primeira

entrevista, discutida por oito alunos, foi composta por oito questões e teve

como objetivo identificar o perfil do aluno no que se refere a suas motivações,

intenções, representações sobre o falante nativo e à importância de estudar

aspectos culturais5. Essa entrevista foi feita com todos os participantes juntos,

discutindo as questões dadas. Apesar de ter elaborado as questões
                                                          
 5 As perguntas desse questionário podem ser encontradas no anexo 1.
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previamente, de acordo com os objetivos citados, no momento da gravação da

discussão, fiz intervenções no sentido de pedir para o aluno aprofundar, ou

para exemplificar algum dado em questão, de acordo com o que julguei que

poderia ser mais relevante para a pesquisa.

A discussão foi feita de uma forma descontraída e informal, na própria

sala de aula onde os alunos estudavam e teve a duração de 26 minutos de

gravação corrida. Pedi aos alunos que posicionassem suas carteiras em um

círculo e dois gravadores foram colocados em lugares diferentes no meio do

círculo, no intuito de que as vozes de todos pudessem ser gravadas da melhor

forma possível.

Ao fazer a análise detalhada dos dados dessa coleta, percebi que pelo

fato de terem os alunos discutido as questões todos juntos, alguns

permaneceram mais calados, enquanto outras vozes se sobressaíram.

Portanto, uma segunda coleta revelou-se necessária para que novos dados

pudessem ser coletados de forma mais aprofundada. Nesse segundo

momento, os dois participantes foram entrevistados individualmente e

responderam ao mesmo questionário. O conteúdo deste questionário é

bastante similar ao primeiro, com apenas algumas modificações, feitas a partir

do que julguei ser mais relevante para responder as questões da pesquisa6.

2.5 Procedimentos de análise

O passo seguinte foi fazer a transcrição e a análise dos dados coletados,

tendo como objetivo responder as perguntas que orientam este estudo,

retomadas a seguir:

 Que representações tem o aluno de língua inglesa a respeito do

idioma e de sua aprendizagem?

 Como se constitui a identidade desse aluno frente ao idioma?

Para a análise dos dados, tomo como base os estudos teóricos

desenvolvidos por Bronckart (1999) sobre linguagem, textos e discursos. Tal

referencial permite-me analisar as marcas discursivas que representam a



Metodologia 40

realidade dos participantes, presentes no texto oral produzido por eles. Pela

análise do discurso de cada participante, de suas escolhas lingüísticas e

lexicais, procurei levantar quais as várias identidades que esses alunos

construíram e que os constituíram nas diferentes práticas de significação

vivenciadas.

Os dados foram analisados da seguinte forma: para responder minhas

perguntas de pesquisa, fiz um levantamento das escolhas lexicais feitas pelos

alunos, que revelassem seus posicionamentos, no momento da discussão, em

relação à aprendizagem de língua inglesa. Esse material foi então dividido em

blocos de conteúdo temático, que segundo Bronckart (1999:97) “pode ser

definido como o conjunto das informações que nele são explicitamente

apresentadas, isto é, que são traduzidas no texto pelas unidades declarativas

da língua natural utilizada”.

O autor explica que as informações contidas em cada conteúdo temático

demonstram as representações multivocais construídas pelo agente-produtor.

É importante ressaltar que essa multivocalidade refere-se à visão de que o

sujeito não é visto como “uno”, homogêneo ou coeso, mas sim um sujeito que é

constituído pela heterogeneidade, atravessado por outras vozes e por vários

outros discursos. Em outras palavras, o conteúdo temático pode revelar as

representações construídas pelos participantes e expressas em uma ação de

linguagem.

Assim, a entrevista foi transcrita de maneira corrida, sem regras

especiais uma vez que a análise dos dados provenientes desse instrumento

tem como categoria de análise somente o conteúdo temático de Bronckart

(1999), que não requer uma transcrição específica. Os blocos de conteúdos

temáticos foram nomeados de acordo com os tópicos levantados nas

discussões, os quais foram agrupados por assunto.

A título de exemplificação, apresento no quadro abaixo um trecho da

análise do conteúdo temático e do excerto correspondente:

Quadro 1: Exemplo de conteúdo temático e das escolhas lingüísticas7.

                                                                                                                                                                         
6 As questões contidas nesse questionário podem ser encontradas no anexo 2.
7 Este excerto foi retirado do capítulo de análise dos dados para servir como um exemplo de como a
análise foi realizada. Sua discussão encontra-se por completo no capítulo citado.
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Conteúdo temático Excertos
F. O inglês é uma língua
que promove status e
prestígio

13. “Além de profissionalmente, culturalmente é
importante você falar, principalmente o inglês, qualquer
lugar do mundo que você for, uma viagem, todos os
aeroportos do mundo, vai ter alguém que fala inglês.”

14. “Mas aqui está ficando, essa cultura [estudar inglês]
está ficando bem forte nos últimos anos, eu acho... há
20 anos atrás ninguém queria estudar inglês.”

2.6 Credibilidade da pesquisa

Com o objetivo de garantir a validade dos resultados, esta pesquisa foi

submetida a discussões em seminários de orientação, bem como em

apresentações em simpósios e comunicações ao longo desses dois anos de

estudo. Dentre os eventos em que foi apresentada, estão: 4º Fórum de

Inclusão Lingüística em Cenários de Atividades Educacionais (ILCAE) e o 3º

Fórum de Linguagem e Atividades em Contextos Escolares (LACE); Fórum

Ação Cidadã nos 60 anos da PUC-SP; XXII JELI8 promovida pela APLIESP9 e

VI JOPLE10.

Nessas apresentações tive a oportunidade de receber valiosas

contribuições que me ajudaram no desenvolvimento desta pesquisa, inclusive

de pessoas que adotam outras linhas de pesquisa.

Além disso, tive também a oportunidade de apresentar meu trabalho em

seminários de orientação, para os demais componentes do grupo de pesquisa

no qual estou inserida. Finalmente, posso dizer que o Exame de Qualificação

do Mestrado também deu credibilidade a esta pesquisa, pois foi um momento

em que meu trabalho pôde ser discutido por uma banca. Como conseqüência,

recebi sugestões importantes, que me permitiram aprofundar algumas partes

do trabalho, tornando a discussão aqui proposta melhor fundamentada.

Finalizo este capítulo e passo, agora, para o capítulo de discussão e

análise dos dados.

                                                          
8 Jornada de Ensino de Língua Inglesa
9 Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado de São Paulo
10 Jornada de Professores de Línguas Estrangeiras das Faculdades Particulares do Estado de São Paulo
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ANÁLISE DOS DADOS

Apresento neste capítulo a análise e discussão dos dados obtidos. A

discussão foi realizada tendo como base os pressupostos teóricos e

metodológicos. A análise foi feita com o objetivo de responder as minhas

perguntas de pesquisa, retomadas a seguir:

 Que representações tem o aluno de língua inglesa a respeito do

idioma e de sua aprendizagem?

 Como se constitui a identidade desse aluno frente ao idioma?

Para isso, fiz um levantamento de todas as escolhas lexicais adotadas

pelos alunos no momento da discussão que revelassem os seus

posicionamentos perante o estudo dessa língua hegemônica. Conforme

explicitado no capítulo de metodologia, tais escolhas foram organizadas em

conteúdos temáticos (BRONCKART, 1999), os quais foram nomeados de

acordo com a minha interpretação dos tópicos levantados, pelos alunos, no

momento da discussão.

A análise dos dados foi dividida em duas partes, referentes aos dois

momentos de coleta. A discussão a seguir relaciona-se aos dados da primeira

coleta, na qual oito alunos discutiram, juntos, perguntas de um questionário que

havia sido elaborado previamente. A segunda parte relaciona-se à segunda

coleta, na qual dois alunos discutiram, individualmente, questões também

elaboradas previamente11.

Inicio a discussão dos dados com os quadros abaixo, nos quais apresento

e discuto cada conteúdo temático e as respectivas escolhas lexicais. Os

conteúdos temáticos estão apresentados na ordem em que foram surgindo no

momento da discussão. Para uma melhor organização, nomeio os conteúdos e,

em seguida, discuto e analiso os excertos que justificam cada um dos

conteúdos temáticos. Em relação aos excertos, as palavras negritadas referem-

se às escolhas lexicais que melhor ilustram a discussão.
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3.1 Apresentação e discussão da primeira coleta

Conteúdo temático Excertos
1. Falar inglês é
sinônimo de ter um bom
emprego

1. “Bom, eu decidi fazer inglês porque eu achei que
era melhor para a minha carreira profissional, eu
trabalho na área de marketing, trabalho com
pessoas que falam o idioma e eu preciso falar.”

2. É uma necessidade.... não é nem mais um
extra...”

3. “Eu também acho que é uma necessidade, é
exigido, a empresa que eu trabalho está presente
em 100 países e a língua oficial é o inglês, se você
não saber falar....”

4. “Se for analisar a fundo, é importante por dois
motivos: ou você está com o objetivo de ir viajar, ou
de fazer alguma coisa, ou sua empresa está
exigindo, se é por causa da empresa, pode ser que
surja a oportunidade de você ir pra outro lugar,
porque se você for pensar só do país e da minha
empresa, quem está estudando isso é o pessoal que
está sempre morando, para ter um diferencial das
outras pessoas (...)”

5. “Se você está aprendendo mas você sabe que
tem a oportunidade de sair da empresa sua, que é
multinacional, pra trabalhar lá fora, aí eu acho que
isso é importante (...)”

Analisando o primeiro conteúdo temático, pode-se perceber por meio

das escolhas lexicais negritadas que, em sua identidade profissional, o aluno

parece demonstrar uma visão de que é preciso saber falar inglês para se obter

uma boa posição em uma empresa e construir uma carreira. O aluno menciona

que já trabalha em uma empresa em que o inglês ocupa uma posição de

destaque, conforme pode ser percebido no excerto 1, quando diz ‘trabalho com

pessoas que falam’. Portanto, ao estabelecer essa comparação de sua

identidade com o outro, ele utiliza o verbo ‘precisar’ para mostrar sua

necessidade de estar na mesma posição dos demais com quem trabalha. No

                                                                                                                                                                         
11 Os dois questionários utilizados podem ser encontrados nos anexos 1 e 2, respectivamente.
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excerto 3, o aluno também parece expressar essa necessidade, quando utiliza

a expressão ‘é exigido’.

Da mesma maneira, outras escolhas que revelam as identidades

profissionais dos alunos são também percebidas nos demais excertos como,

por exemplo, no excerto 2: quando o aluno afirma que ‘não é nem mais um

extra’, a sua representação parece ser a de que ‘falar inglês’ já se tornou um

requisito tão importante quanto outras habilidades técnicas e específicas de

determinadas áreas. Finalmente, pode-se perceber também uma

representação de que falar inglês abre oportunidades, revelando, assim, uma

possível visão do idioma como solucionador de problemas, como algo que

oferece um mundo de possibilidades e de crescimento, como instrumento para

se obter sucesso profissional.

A discussão a respeito das representações que esses alunos têm da

língua inglesa revela, assim como discutido no capítulo teórico, que atribuímos

sentidos à nossa experiência e àquilo que somos, por meio dos significados

produzidos e construídos em contextos sociais e históricos. A representação

que os alunos têm de que falar inglês fornecerá a eles a oportunidade de ter

um bom emprego é algo que se construiu socialmente no contexto histórico

atual. É válido lembrar que as identidades são também entendidas como

sistemas de significação, que não só veiculam como também atribuem sentidos

no processo de construção do “real” (HALL, 2000).

Passo, agora, para a discussão do próximo conteúdo temático, no qual é

possível perceber também uma visão de supervalorização da língua inglesa.

Conteúdo temático Excertos
2. A língua inglesa é um
meio de comunicação
com o mundo

6. “Eu acho que no inglês é uma coisa mais
universalizada, (...) se você for precisar viajar,
alguma coisa, é muito mais fácil você conversar em
inglês do que em qualquer outra língua. No meu
caso, eu faço porque não sei o dia de amanhã,
porque eu trabalho em comércio, então pode ser que
eu tenha que mudar, que não dê certo, para que no
futuro eu tenha uma outra língua para que eu
possa ir para outro país, ou fazer alguma outra
atividade.”

7. “Eu acho que tem muita tecnologia que é
americana, então se você não sabe o inglês, até
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no dia-a-dia fica mais complicado.”

O segundo conteúdo temático trata da questão da identificação com a

língua inglesa como meio de comunicação com o mundo. As partes negritadas

parecem apontar para um posicionamento identitário de inferioridade e de

subalternidade, pois há a valorização da cultura do outro, como pode ser

percebido no excerto 6 pela escolha do adjetivo ‘fácil’ e pelo uso do advérbio

de intensidade ‘muito’ para descrever a visão que o aluno tem do idioma. A

comparação estabelecida pelo aluno com as outras línguas parece evidenciar

uma visão supervalorizada da língua inglesa.

Deve-se, com certeza, reconhecer que expressões em inglês têm

presença constante na vida cotidiana dos brasileiros, como por exemplo, nos

letreiros, nomes de estabelecimentos comerciais, entre outros. Também é

marcante a presença de músicas e filmes em inglês no repertório cultural do

brasileiro médio. Porém, se compararmos várias línguas com o português,

focalizando semelhanças de estruturas gramaticais e palavras que têm a

mesma origem, o inglês certamente não é uma das línguas mais fáceis de

serem entendidas por uma pessoa que nunca estudou o idioma.

No excerto 7, ao utilizar a frase ‘até no dia-a-dia fica mais complicado’, o

aluno parece revelar sua concepção de que o inglês deixou de ser importante

somente no âmbito profissional, mas também passou a ser um fator necessário

para a vida em comum na sociedade. Percebe-se também, nesse mesmo

excerto, o papel interacional (VYGOTSKY, 1934/2001) atribuído à língua

inglesa, pois a escolha lexical (‘até no dia-a-dia fica mais complicado’) parece

apontar para uma visão de língua como instrumento mediador e organizador

em diferentes situações de interação social. Falar inglês parece ser parte

constituinte da vida desse aluno, não somente em suas atividades

profissionais, como também no seu dia-a-dia. Sendo assim, pode-se inferir daí

uma visão de que o que resta para aqueles que não têm o domínio necessário

desse idioma é uma exclusão social, ou seja, ficar à margem da sociedade,

não ter voz, mesmo que esteja fisicamente inserido nela.
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O próximo conteúdo temático reafirma a visão supervalorizada da língua

inglesa, mas mostra, também, uma percepção um tanto quanto distorcida das

culturas inglesa e americana.

Conteúdo temático Excertos
3. A cultura americana
e/ou britânica é
importante

8. “(...) usualmente ela [a cultura norte-americana] é
a mais importante do mundo, do que a Britânica, o
que domina é a linguagem norte-americana, acho
que o próprio curso aqui nessa escola, apesar de ser
baseado na cultura britânica, passa várias coisas do
inglês americano, o próprio curso já absorveu isso,
né, que é necessário também passar a cultura
norte-americana.”

9. “Mas, por exemplo, aqui na escola a cultura é
britânica, e tem muita coisa diferente entre o inglês
americano e o inglês britânico, e muda porque a
cultura é diferente, eu acredito que seja por isso,
então muda por quê? Porque o britânico é mais
clássico, o americano é mais porra louca, então ele
vai falar mais gíria entendeu, então isso muda por
quê? Porque as culturas dos povos são diferentes e
você aprender isso junto com o inglês que você está
aprendendo é importante.”

10. “Foi exatamente isso que aconteceu, eu vim pro
inglês britânico, por causa disso, eu acho mais
bonito, eu acho que é mais clássico e eu acho que
a gente não usa tanta palavra que é difícil de você
entender.”

A visão inferiorizada da cultura brasileira, assim como discutido acima,

pode ser reconhecida no excerto 8, quando o aluno identifica a cultura

americana como ‘a mais importante do mundo’. Ao utilizar o adjetivo

‘importante’ no superlativo, ele parece colocar a cultura do outro em um

pedestal, desvalorizando a própria. Em contraste, nos excertos 9 e 10 pode-se

perceber a identificação com o inglês britânico, uma vez que a aluna idealiza a

pronúncia britânica ao utilizar adjetivos como ‘clássico’, ‘bonito’, e ‘não usa

tanta palavra difícil’.

A discussão a seguir traz um posicionamento claro de subalternidade em

relação à cultura de países europeus.
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Conteúdo temático Excertos
4. A cultura brasileira é
inferior à cultura dos
demais países que
falam inglês

11. “A diferença entre os outros países e aqui é que
a educação é normal (...) é normal a pessoa ter
educação, pelo que eu percebi, todo mundo tem
educação [em outros países]”

Mais uma vez, pode ser percebida neste excerto uma visão de

superioridade de países europeus e de língua inglesa: pelo uso do adjetivo

‘normal’, é possível inferir que o aluno vê a educação como parte da

personalidade desses falantes. Desta forma, o aluno parece assumir aqui uma

identidade de subalterno, de inferior. No seu modo de entender, restaria aos

brasileiros apenas a possibilidade de “carregar o fardo” de já nascerem mal-

educados. É importante ressaltar que, pelo contexto da entrevista, parece mais

provável que a palavra ‘educação’, utilizada pelo aluno no excerto acima, tenha

sido empregada no sentido de civilidade, cortesia, e não no sentido de

instrução ou letramento, uma vez que ele não fez menção a nenhum item

lexical relacionado à escola ou ao estudo.

A discussão aqui realizada acerca dos dois últimos conteúdos temáticos,

no que se refere à visão de superioridade da língua inglesa, vai ao encontro do

conceito de ideologia discutido por Bakhtin/Volochinov (1929/2006), tal como

apresentado no capítulo teórico. Nessa perspectiva, o sujeito constitui-se como

tal à medida que interage com os outros e, portanto, é no fluxo da interação

verbal que a palavra se transforma e ganha diferentes significados, de acordo

com o contexto em que surge. Ou seja, nenhuma palavra é neutra ou despida

de questões políticas, e são, dentre outros fatores, essas questões políticas –

como a hegemonia da língua inglesa – que contribuem para o sentimento de

inferioridade desses alunos frente a essa língua.

É relevante aqui também a discussão feita no capítulo teórico a respeito

de inclusão/exclusão, uma vez que o aluno exclui o próprio país, seu povo, e,

portanto, a si mesmo, de comunidades nas quais as pessoas são educadas,

devido ao simples fato de pertencerem a um país considerado em

desenvolvimento e que não tem o inglês como primeira língua.

Na discussão a seguir, entretanto, uma aluna expressa sua opinião de

que essa visão de perfeição da cultura do outro pode ser decorrência de uma

interpretação errônea da realidade desses países.



Análise dos dados 48

Conteúdo temático Excertos
5. Os países de língua
inglesa não são
perfeitos

12. “Não sei, acho que em alguns casos fica assim
num altar a cultura dos outros países... nossa, lá
tudo é perfeito e aqui é essa porcaria... e é porque
a gente não está lá para conhecer os problemas
também.”

Neste excerto, uma única aluna contrapõe-se à visão de supervalorização

expressada pelos outros alunos nos excertos anteriores. Apesar de suavizar

sua avaliação com ‘Não sei, acho...’, ela denuncia a má interpretação da

realidade dos países, quando afirma que ‘a gente não está lá pra conhecer os

problemas também’. Usa, até, o substantivo ‘altar’ para expressar uma visão de

endeusamento da cultura do outro, que ela não compartilha. Ou seja, ela

parece apontar para o fato de que países como Estados Unidos ou Inglaterra

não estão isentos de problemas e, portanto, não são perfeitos. Esta aluna

parece assumir, aqui, uma identidade de brasileira bem diferente das que

foram percebidas anteriormente nos enunciados dos outros alunos. Retomando

a discussão feita no capítulo teórico a respeito de identidades, lembremos que

estas são fragmentadas e transitórias, e, portanto, não são fixas ou

homogêneas. De acordo com tal concepção, supostamente, no momento em

que a aluna ouviu seus colegas valorizarem outras culturas e,

conseqüentemente, inferiorizarem a cultura brasileira, ela revelou em seu

discurso suas representações do que para ela parece ser um “endeusamento”

dos outros países.

Passo agora a discutir o próximo conteúdo temático, que corrobora a

discussão feita nos conteúdos temáticos 1 e 2.

Conteúdo temático Excertos
6. O inglês é uma língua
que promove status e
prestígio

13. “Além de profissionalmente, culturalmente é
importante você falar, principalmente o inglês,
qualquer lugar do mundo que você for, uma
viagem, todos os aeroportos do mundo, vai ter
alguém que fala inglês.”

14. “Mas aqui está ficando, essa cultura [estudar
inglês] está ficando bem forte nos últimos anos, eu
acho... há 20 anos atrás ninguém queria estudar
inglês.”
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Percebe-se nestes excertos que, para os alunos, falar inglês é importante

no âmbito profissional, mas também é índice de nível cultural superior. Isso é

evidenciado no excerto 13: quando o aluno utiliza o item lexical ‘além’, permite

a interpretação de que falar inglês não é somente um requisito para se ter um

bom emprego, mas é um aspecto que denota cultura privilegiada. Dessa fala

podemos, talvez, inferir que um falante de português, por exemplo, que não

tenha nenhum contato com inglês, e que, portanto, não fale esse idioma,

poderá ser visto como uma pessoa não-culta, ignorante. Ou ainda, parece que

somente aquele que fala inglês terá a chance de obter informações e se tornar

culto, o que mostra a desvalorização da cultura nacional, cujo conhecimento

não lhe garante prestígio.

Não quero negar aqui a importância de se conhecer outras culturas, o que

certamente nos amplia o horizonte; entretanto, o foco desta discussão é a

supervalorização da língua inglesa e de tudo o que vem de países

desenvolvidos, principalmente daqueles que têm o inglês como primeira língua.

A meu ver, a língua inglesa deveria ser vista não como um fator que impõe

submissão àqueles que não a dominam, mas sim como um instrumento que

possibilita ação e transformação da realidade daqueles que dela se apropriam.

Retomando a discussão, no trecho 13, o mesmo aluno afirma que

‘qualquer lugar do mundo (...) vai ter alguém que fala inglês’, ou seja, esse

idioma parece ser visto como uma questão de sobrevivência: se você souber

falar inglês, poderá se comunicar em qualquer lugar do mundo. Percebe-se,

portanto, que por sua hegemonia, o inglês é visto como uma língua que oferece

prestígio; por isso, todos querem estudá-la. Tal visão é confirmada no excerto

14: comparando a importância atualmente conferida ao estudo do inglês com o

que acontecia há 20 anos, ele utiliza o adjetivo no grau superlativo ‘bem forte’,

o que também parece demonstrar que a hegemonia do inglês vem crescendo

cada vez mais.

Tal interpretação remete à questão discutida no capítulo teórico a respeito

da importância do comprometimento do professor com uma pedagogia crítica.

É, pois, essencial possibilitar aos alunos condições para assumirem, como

agentes críticos, posicionamentos que lhes permitam um envolvimento nos

significados que estão sendo construídos na língua inglesa. Acredito que, com
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isso sejam capazes de interpretar e desafiar os pressupostos que norteiam os

valores culturais nos quais baseamos nossas ações no mundo, articulando

suas próprias vozes.

A seguir, apresento e discuto a representação que os alunos

entrevistados revelaram ter a respeito do ensino da língua inglesa na escola

pública.

Conteúdo temático Excertos
7. O ensino de inglês é
fraco nas escolas
públicas

15. “Eu acho que tem as duas partes, existe o
pessoal que estuda em escola pública, que não
desenvolve o interesse, por quê? Porque é muito
fraco, não é levado a sério, eu falo porque eu
conheço o material dessas escolas, os dicionários
são ruins, não tem nem material para poder dar
uma assistência certa para o pessoal que vai
começar no inglês, então isso aí, muita gente já
começa no caminho errado e por isso detesta o
inglês, entendeu... não é uma coisa que é levada a
sério, eu estudei em escola pública, então eu sei...
quando eu entrei aqui eu não sabia nada de nada.”

16. “Na minha escola a gente já tinha um ano de
inglês e só estudava letra de música.”

Nos trechos negritados acima, percebe-se que há uma visão

compartilhada por diferentes alunos de que o inglês ensinado nas escolas

públicas é insuficiente para tornar uma pessoa um aprendiz de sucesso. No

excerto 15 o aluno utiliza várias vezes o advérbio de negação ao se referir ao

ensino na escola pública: ‘não desenvolve...’, ‘não é levado a sério...’, ‘não tem

material...’, ‘não sabia nada de nada’. Tais afirmativas permitem perceber que

esse aluno construiu uma representação negativa da escola pública,

compartilhada também por sua colega, que afirma, no excerto 16, que ‘só

estudava letra de música’. Além disso, o uso de adjetivos negativos, como

‘fraco’ e ‘errado’, também corrobora essa visão.

Estes dados parecem indicar para o fato de que a escola pública deixa de

exercer seu papel de inserir o aluno como um cidadão no mundo globalizado,

capacitando-o para obter sucesso. Cede, assim, espaço – no que tange ao

ensino da língua inglesa – para as escolas de idiomas.
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Os próximos dois conteúdos temáticos trazem outros excertos que

também mostram uma visão bastante negativa da escola pública.

Conteúdo temático Excertos
8. É preciso aprender
inglês como se aprende
o português, sem
obrigação.

17. “Você aprende o português antes mesmo de ir
para a escola, de ouvir os outros falando, você
aprende, você não vai para a escola para aprender
português, você vai para aprimorar, conhecer as
regras, tudo... e o inglês não, o inglês você já
chega, vamos supor, numa 5ª. série e os caras
começam a te ensinar alguma coisa e você
aparentemente, a princípio, não gosta daquilo, é
obrigado a fazer e é um negócio que não é
forçado no colégio, é muito básico o que eles
ensinam, então você chega no 3º. ano, mesmo tendo
desde a 5ª. série e não fala nada.”

O aluno compara aqui a aprendizagem da língua inglesa com a

aprendizagem da língua portuguesa e parece concluir que a forma pela qual o

inglês é ensinado é como uma obrigação, algo que não é prazeroso. Por outro

lado, o aluno afirma que, apesar de lhe parecer uma obrigação, esse ensino

não é cobrado, e o qualifica como ‘muito básico’, ou seja, para ele não fazia

sentido estudar algo por obrigação e não ser cobrado pela aprendizagem. Essa

característica também é retomada no conteúdo temático a seguir.

Conteúdo temático Excertos
9. É preciso cobrança
para aprender

18. “Não é forçado, não é cobrado e ainda mais
que você não tem motivação nenhuma.”

Novamente, o aluno utiliza o advérbio de negação repetidas vezes ao se

referir ao ensino na escola pública. Além disso, mostra que, em sua

concepção, o aprendizado deveria ser cobrado: se o fosse, talvez ele não

sentisse a necessidade de cursar uma escola de idiomas, como fazia naquele

momento.

Essa discussão nos remete a uma questão maior, que diz respeito ao

papel do ensino de inglês nas escolas públicas. Será que o objetivo é fazer o



Análise dos dados 52

aluno falar? Em recentes discussões com professores de inglês de escolas

públicas realizadas no curso ‘Reflexão sobre a Ação12’, pude perceber tal

questão como polêmica e distante de um consenso. Alguns dos professores

com quem conversei revelaram que gostariam de trabalhar a habilidade oral

em suas aulas, mas não conseguem, seja por falta de confiança em suas

próprias capacidades de falar o idioma, ou por falta de condições físicas, tais

como grande número de alunos em sala e com diferentes níveis de

conhecimento. Segundo esses professores, o objetivo das aulas de inglês nas

escolas públicas é desenvolver as capacidades de leitura e escrita, e não a

oral. Portanto, no excerto 17, registra-se um conflito de representações entre

alunos e professores. Ao afirmar que ‘você chega no 3º ano, mesmo tendo

desde a 5ª série e não fala nada’, o aluno revela sua concepção de que a

habilidade oral deveria ter sido trabalhada nas aulas que teve desde a 5ª série.

Pode-se, daí, inferir que por não ter tido suas necessidades atendidas, sentiu-

se obrigado a fazer um curso de inglês em uma escola de idiomas.

Questiono-me, dentro das atuais condições do ensino de inglês nas

escolas públicas, se essa necessidade – que certamente não é só desse aluno

– poderá, algum dia, ser atendida. O que vem sendo denunciado por

professores é que essa disciplina, apesar de se revelar tão importante como

qualquer outra, tem recebido, hoje, um menosprezo cada vez maior por parte

do poder público. Acredito, também, que a concepção de ensino de línguas

estrangeiras vigente nas escolas regulares tem enorme influência para que os

alunos se sintam ‘sem motivação alguma’, como o aluno afirmou no excerto 18.

Alinho-me à visão de Grigoletto (2003a) – discutida no capítulo teórico –, que

denuncia, em relação às línguas estrangeiras, as práticas predominantes nas

escolas. A autora chama a atenção para a abordagem da língua como ‘matéria

escolar’, com propostas de atividades nas quais os alunos têm de traduzir

palavra por palavra, decorar itens de vocabulário ou frases, ou aprender regras

gramaticais. Ou seja, eles não têm a chance de participar de práticas sociais

que lhes propiciem a oportunidade de um verdadeiro uso da língua.

Retomemos a discussão a respeito da linguagem feita no capítulo teórico.

Vygotsky afirma que a linguagem é um instrumento psicológico que organiza o

                                                          
12 Curso oferecido pela COGEAE (PUC-SP), dentro do programa de pós-graduação em Lingüística
Aplicada e Estudos da Linguagem e em parceria com a Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa.
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pensamento, que é constituído e constitui os seres humanos. É uma prática

social e estabelece significados compartilhados, atribuindo sentido à

experiência humana. Por ser uma forma de ação, a linguagem não poder ser

dissociada de seu caráter político e ideológico situados de forma cultural, social

e histórica. Partindo disso, a visão expressa pelos alunos nos excertos

apresentados nos conteúdos temáticos 7, 8 e 9 parece revelar que a

concepção de linguagem à qual esses alunos foram expostos é bem diferente

daquela discutida por Vygotsky e, também, longe de ser uma prática que

propicie um verdadeiro uso da língua. Suas falas revelam que a língua inglesa

foi provavelmente apresentada a esses alunos como algo destituído de

qualquer significado ou contexto, conforme mostram as escolhas lexicais que o

aluno faz no excerto 17. Ao se referir à língua inglesa, ele diz que os

professores começam a ensinar ‘alguma coisa’ e ‘você é obrigado a fazer’ e,

mais adiante, que é ‘um negócio que não é muito forçado’. Ou seja, parece

claro que, para esse aluno, não fazia o menor sentido o que lhe estava sendo

ensinado nas aulas e que a língua inglesa representava apenas mais um

“fardo” em sua vida escolar.

A polêmica do ensino-aprendizagem de prática oral continua nos

conteúdos tratados, como discuto a seguir:

Conteúdo temático Excertos
10. Aprender a falar é o
mais importante em um
curso de inglês para que
os objetivos possam ser
alcançados

19. “A fala [é o mais importante], mesmo que você
não fale certo, a outra pessoa entendendo, já está
bom.”

20. “É, a comunicação tem que fluir, o que eu não
acho muito certo, que é uma coisa que acaba
enchendo o saco, é que nem ‘will, going to verbo no -
ing’, porque nós já estamos entrando a fundo
numa coisa que poderia passar batido.”

21. “Eu acho que é importante você estudar a
fundo [as estruturas gramaticais], mas o básico,
geralmente você tem o básico, você aprende
primeiro a se comunicar, e se você for sair do país,
você vai conseguir sobreviver...”

22. “Eu acho que o sotaque, americano ou
britânico, não é tão importante, o que é
importante é o inglês, independente do que você
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fale, é comunicação, você conseguir falar com
uma pessoa de um país que tenha língua inglesa...”

Como pode ser observado nas partes negritadas acima, na visão desses

alunos predomina a percepção de que aprender a falar é o aspecto mais

importante em um curso de inglês. Talvez seja possível afirmar que essa

representação decorra da discussão realizada anteriormente. Ou seja, por

terem reconhecido que nas escolas regulares onde estudaram não foi

trabalhada a prática oral durante as aulas de inglês, os alunos percebem essa

área como a mais defasada e, portanto, a que precisa ser focalizada. Outra

possível influência para essa ênfase na habilidade oral são as recentes

exigências do mercado de trabalho, que tem demandado profissionais com

domínio do idioma.

Percebe-se também que, ao priorizar o “conseguir falar”, esses alunos

acabam revelando outros aspectos da aprendizagem da língua, como por

exemplo, no excerto 20, em que o aluno afirma: ‘nós já estamos entrando a

fundo numa coisa que poderia passar batido’; ou no excerto 21: ‘é importante

você estudar a fundo, mas o básico’. Essas falas parecem mostrar uma visão

de língua pela qual a gramática e a habilidade oral seriam dois aspectos

totalmente distintos. Mais que isso: os alunos parecem acreditar que ao se

focar um aspecto da língua, o outro é automaticamente eliminado, concepção

essa que certamente é fruto das experiências que esses alunos tiveram no

estudo do idioma até então. Sendo assim, pode-se afirmar que essa visão

também revela o tipo de ensino com o qual esses alunos tiveram contato, que

pode ser percebido como sendo um currículo de ensino estruturalista, ou seja,

que prima pelo estudo da estrutura da língua, fragmentando-a em blocos.

Contrapondo-se a essa visão marcadamente estruturalista de língua, os

conteúdos tratados pelos mesmos alunos voltam-se para as questões culturais:

Conteúdo temático Excertos
11. Aprender aspectos
culturais é importante
em um curso de inglês

23. “Eu acho que é muito válido, né... quando você
for pra lá, pelo menos você não se perde com
algumas coisas importantes.”

24. “Mesmo se não for [para fora do país], mas aí
você já conhece outra cultura, então você tem
outras regras, você tem outro tipo de vida, então
você conhecer um pouco de uma outra cultura é
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muito importante.”

25.  “Tem que ter [aspectos culturais no curso de
inglês], na minha opinião a pessoa tem que saber o
mínimo da cultura pra não chegar perdido,
entendeu, porque só falar, eu acho que a pessoa
que vai prá lá e aprende falando e aprende a cultura,
ela vai se dar muito melhor do que uma pessoa
que aprende só a língua aqui, chega lá perdidão
em relação aos costumes...”

26. “Depende do foco da pessoa, se a pessoa está
estudando pra ir pra lá é uma coisa, aí deveria ser
abordado.”

Através das escolhas lexicais destacadas acima, é possível perceber que

para esses alunos os aspectos culturais desempenham um importante papel no

estudo do idioma se o aluno tiver como objetivo uma viagem para o exterior.

Isso se evidencia no excerto 25 quando aluno utiliza a frase ‘tem que ter’, o que

parece expressar até certa obrigatoriedade. Nota-se que para esses alunos há

uma ligação entre cultura e língua, pois afirmam a importância de conhecer

diferentes costumes e regras. Essa ligação, porém, parece só fazer sentido se

algum dia tiverem de viajar, como expressado no excerto 23: ‘pelo menos você

não se perde’ e também no excerto 25, quando o aluno qualifica a pessoa que

não estudou aspectos culturais como ‘perdidão’ e afirma que aquele que teve

acesso a essas informações ‘vai se dar muito melhor’. No excerto 26, o aluno

utiliza uma estrutura condicional, deixando claro que, para ele, somente uma

situação confirma a relevância do estudo de aspectos culturais: se uma pessoa

pretende viajar para um país de língua inglesa.

A crítica que gostaria de fazer aqui diz respeito a essa visão que

interpretei como a de que o estudo da cultura de outros países só se torna

significativa se houver a possibilidade de uma viagem. Os alunos não parecem

perceber a importância desse estudo em relação à sua própria cultura, à não-

aceitação de sua condição subalterna.

O conteúdo temático que discuto em seguida é mais coerente com a

concepção estrutural de linguagem e vai mostrar que ainda existe na

representação de alguns alunos uma distância entre aspectos culturais e

estudo de línguas:
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Conteúdo temático Excertos
12. Aprender aspectos
culturais em um curso
de inglês é irrelevante

27. “Acho que a maioria da cultura você aprende
muito pela televisão, você vê notícias todos os dias
de todos os países do mundo, você não precisa ter
ido naquele país pra saber que lá é frio, que o
tráfego lá é na mão contrária, esse tipo de coisa eu
acho que num curso de inglês não é primordial.”

Neste excerto é possível perceber que essa aluna parece não atribuir

muita importância para o estudo de aspectos culturais em um curso de inglês.

Percebe-se, aqui, língua e cultura vistas como fatores diversos e não

necessariamente conectados. Esta aluna pode estar falando em nome de

outros que acreditam que estudar a língua não implica estudar a cultura. A

eles, falta a percepção de que as línguas têm implicações culturais que não

podem ser desassociadas; que as palavras não são vazias de sentido e que

esse sentido é determinado, entre outros fatores, pela cultura, conforme afirma

Bakhtin, e discutido no capítulo teórico.

Como explicitado também no capítulo teórico, a cultura – que é imbricada

nas relações sociais – é o que estabelece a criação de significados, e, portanto

tem grande influência no modo pelo qual percebemos e interpretamos o outro

(SACRISTÁN, 2002:99). Acredito que conhecendo um pouco mais a cultura do

outro, os alunos poderiam compreender melhor as diferenças culturais, sem

julgar se o outro é melhor ou pior em relação à sua própria cultura, mas sim

acolhendo as diferenças e posicionando-se de forma crítica frente a elas.

No próximo quadro, apresento o último bloco dos dados referentes à

primeira coleta, cujo conteúdo se refere às representações construídas pelos

alunos sobre o falante nativo:

Conteúdo temático Excertos
13. Os falantes nativos
falam perfeitamente

28. “Essa parte é importante, o contato com os
nativos, porque apesar do professor mesmo
passar as informações, é um acúmulo de erros,
você entendeu, porque pegou de um professor, que
pegou de outro, que é uma coisa em cadeia, então
se eu escutar você, eu estou acumulando erros
que foram acumulados por você, mas se falar
direto com os nativos, eu vou estar polindo, né,
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não querendo chegar a perfeição de querer falar
igual um americano, mas vou estar polindo
minha linguagem.”

29. “Se você falar bem, tem que tentar imitar... [os
nativos]”

30. “Essa evolução [no estudo de um idioma] pra
mim é falar igual... eu gostaria muito de falar igual
os nativos de Oxford (...) porque eu sou um cara
perfeccionista...”

Percebe-se nestes três excertos a concepção de que os falantes nativos

são os detentores do “falar perfeito”: são aqueles que não cometem erros e

que, portanto, são o exemplo a ser seguido. No excerto 28, o aluno utiliza a

expressão ‘acúmulo de erros’ para se referir ao ensino do professor que não é

nativo; em sua visão, o professor bom é o nativo, como pode ser visto quando

ele diz ‘se falar direto com os nativos, eu vou estar polindo minha linguagem’. É

interessante notar a escolha do verbo ‘polir’, definido pelo Novo Dicionário da

Língua Portuguesa - Aurélio (FERREIRA, 2004) como: “tornar lustroso

friccionando; dar ou transmitir civilização a; tornar polido, delicado, cortês,

educar; tornar perfeito, aprimorar, esmerar; tornar-se perfeito, primoroso,
aperfeiçoar-se, aprimorar-se (...)13”. Partindo dessas definições, a escolha do

verbo ‘polir’ parece apontar para o fato de que o professor nativo tem a

capacidade de tornar o inglês de seus alunos perfeito, primoroso, enquanto que

aquele que não é nativo vai, na verdade, ensinar com os mesmos erros que

aprendeu ou, como o aluno afirma, ‘é uma coisa em cadeia’.

A idealização do falante nativo também está presente no excerto 29,

através do uso da estrutura condicional ‘se você falar bem, tem que tentar

imitar’, ou seja, o “falar bem” é falar igual ao nativo. A utilização do verbo

‘imitar’ pode remeter a algo que está sempre inferior, e que, portanto, precisa

imitar o exemplo para se aperfeiçoar. Esse discurso, que é socialmente

construído, traz a concepção de que o falante nativo aparece sempre

associado ao mais desenvolvido, ao que é correto e perfeito. Portanto, mais

uma vez pode-se perceber a posição inferior que o aluno atribui tanto ao

professor que não é nativo, quanto a ele mesmo. No excerto 30, o aluno afirma
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que ele gostaria de falar como os nativos de Oxford porque ele é

‘perfeccionista’. A escolha desse adjetivo parece demonstrar que, em sua

concepção, o aluno vê os demais alunos e professores que não tentam imitar

os falantes nativos como pessoas que não buscam nenhum aprimoramento.

Parece apontar também para o fato de que, mais uma vez, o nativo tem a

perfeição: uma vez que ele se considera perfeccionista, ele busca a perfeição,

que é, para ele, atingida pelos falantes nativos de Oxford.

Tal posicionamento nos remete novamente a Grigoletto (2003a), que –

conforme exposto no capítulo teórico – argumenta a respeito da força dos mitos

da homogeneidade da língua e do falante nativo. A autora afirma que essa

questão acaba por trazer conseqüências para o processo de aprendizagem,

como a idealização, que coloca a língua estrangeira sempre em um lugar

nunca atingido, ou que somente pode ser atingido pelo falante ideal. Pelos

dados aqui apresentados, nossos alunos parecem querer ressuscitar o “bom

selvagem” de Rousseau, que Rajagopalan (2003) utiliza na comparação que

estabelece com o falante nativo, para argumentar que este está cada vez mais

próximo da extinção em nosso mundo pós-moderno e globalizado.

No entanto, conforme argumentado por Graddol (2006), essa “extinção”

vem se processando pelo fato de que o “English-speaking world” tornou-se

muito mais democrático e menos formal, ou seja, os falantes não-nativos estão

redesenhando o idioma e possibilitando, assim, uma “desmistificação” do

falante nativo.

Esta discussão não pretende, de modo algum, negar a importância da

proficiência oral no idioma para o professor de inglês. O que pretendo

defender, aqui, é a necessidade de um posicionamento crítico frente a essa

questão, possibilitando aos alunos um questionamento dessas representações

socialmente construídas ao longo da história, a fim de transformá-las.

3.1.1 Conclusões da análise da primeira coleta

Nesta seção, retomo os resultados da análise dos dados da primeira

coleta e apresento as conclusões obtidas, norteadas pelas minhas perguntas

de pesquisa.
                                                                                                                                                                         
13 Grifos da autora.
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A análise dos dados através dos conteúdos temáticos, formulados a partir

das escolhas lexicais feitas pelos alunos, apontou para o fato de que a

identidade dos participantes desta pesquisa constitui-se de forma a ver o inglês

como meio para se obter sucesso profissional e conhecimento de mundo.

Suas representações a respeito do estudo da língua inglesa apontaram,

em geral, para a importância desse idioma como um meio de inserção no

mundo, como fornecedor de oportunidades para o mercado de trabalho. No

entanto, apesar de apontar que o estudo do idioma tem implicações culturais,

esta análise revelou que alguns alunos parecem não perceber a íntima relação

entre língua e cultura. Estudar aspectos culturais, para eles, parece restringir-

se a saber o que é servido no café da manhã ou qual é a mão de direção

utilizada pelos motoristas em determinado país. Não fica claro para eles que,

ao estudarem uma língua estrangeira, estão se constituindo como novos seres

e que a bagagem cultural, por ser parte integrante da língua, é parte

fundamental de como irão se constituir.

A análise revelou também que os alunos, em sua maioria, assumem uma

posição de inferioridade frente ao inglês, visto aqui como uma língua

hegemônica. Conforme já discutido, frases como ‘é a mais importante do

mundo’ ou ‘lá todo mundo tem educação’ são escolhas lexicais relevantes para

a sinalização desse posicionamento, o qual tem profundas implicações na

construção de suas identidades como aprendizes.
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3.2. Apresentação e discussão da segunda coleta

Inicio agora a análise dos dados referentes à segunda coleta. Eles serão

tratados seguindo os mesmos critérios de organização e de análise utilizados

na discussão anterior.

Conteúdo temático Excertos
1. A língua inglesa é um
meio de ascensão
profissional

1. “hoje o inglês não é mais o diferencial, é o pré-
requisito para qualquer vaga que você vá
disputar em qualquer empresa, então mesmo que
você nem use, eles precisam do inglês que é um
diferencial para critério de desempate e para
qualquer outra vaga você precisa fazer a prova,
você tem que estudar tem que, tem que ter o
inglês. Não é mais diferencial, é pré-requisito.”

2. “Meu principal objetivo é por causa do
trabalho, e pra onde eu quero chegar, eu quero
me tornar tanto gerente como diretor, você
precisa ter inglês no mínimo e outra língua né!”

3. “A minha projeção profissional”

4. “Em primeiro lugar porque é uma necessidade,
não vou dizer que eu amo a língua inglesa, mas é
porque eu preciso estudar inglês por conta do
trabalho e também da comunicação acho que hoje é
impossível se comunicar com outras pessoas,
principalmente na área acadêmica se eu não tiver
a língua inglesa.”

Como pode ser visto nas partes negritadas acima, os dois alunos

expressam a importância do inglês em suas vidas profissionais por meio de

escolhas lexicais como: ‘é o pré-requisito para qualquer vaga que você vá

disputar’ (excerto 1), ‘projeção profissional’ (excerto 3) e ‘preciso estudar inglês

por conta do trabalho’ (excerto 4). No excerto 1, o aluno utiliza duas vezes a

expressão ‘tem que’ para expressar a necessidade – pode-se dizer que parece

até um sentimento de obrigatoriedade – imposta pelo mercado de trabalho:

‘tem que estudar’, ‘tem que ter’. Nos excertos 2 e 3, fica evidente sua visão do

idioma como um instrumento que pode lhe propiciar ascensão profissional,

quando afirma que: ‘pra onde eu quero chegar, eu quero me tornar tanto
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gerente como diretor’ e ‘minha projeção profissional’. No excerto 4, a aluna

explicita que estuda o idioma por uma obrigação, e não por gosto: ‘é uma

necessidade, não vou dizer que amo a língua inglesa’.

Esta discussão corrobora alguns conceitos teóricos já expostos

anteriormente, como por exemplo, a compreensão de que nos constituímos

pela língua. Para esses alunos, não basta ter somente um sólido conhecimento

técnico e especifico de suas áreas: é preciso também falar inglês para se tornar

gerente, diretor ou, no caso da aluna, para ter contato com diferentes visões

em suas pesquisas acadêmicas e obter êxito nas mesmas.

Esta discussão também vai ao encontro do conceito de ideologia de

Bakhtin/Volochinov (1929/2006), conforme exposto no capítulo teórico, pelo

qual, graças à natureza social dos signos, a linguagem carrega valores

ideológicos. Tal perspectiva associa um ato comunicativo com as condições de

comunicação, que, por sua vez, estão ligadas às estruturas sociais. Vygotsky

também discute esse caráter ideológico e aponta que a linguagem, entendida

como um sistema de representação da realidade, funciona como elemento

mediador que permite a comunicação entre os indivíduos, estabelecendo

significados compartilhados. Assim, é possível afirmar que os excertos acima

apontam para uma visão – partilhada não somente por esses alunos – da

língua inglesa como propulsora de ascensão profissional e de ampliação de

conhecimento, o que parece demonstrar o reconhecimento de hegemonia e de

superioridade da língua.

O próximo conteúdo temático confirma a visão discutida acima,

demonstrando que a importância da língua não se detém somente no âmbito

profissional, mas também em relação a ampliar o conhecimento de mundo.

Conteúdo temático Excertos
2. A língua inglesa é
importante para
enriquecer o
conhecimento de mundo
e para poder se
comunicar

5. “Não, eu faria... estudaria, mas não com o afinco
que estudo e com a preocupação que estudo,
mas estudaria sim. Porque eu gosto de viajar e
acho importante se falar.”

6. “...a língua inglesa, por outro lado, tem me
proporcionado uma abertura assim de mundo, eu
acredito porque, quando eu me comunico com
outras pessoas, leio alguma coisa em inglês faço
pesquisas, eu consigo detectar outras visões de
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mundo, outras culturas, então pra mim a
importância é assim enorme, pra estudar inglês
por isso que também, eu acredito que por esses
motivos também me estimulam o estudo do
inglês, pela importância de abertura de mundo.”

7. “... tanto que hoje eu vejo a língua inglesa de
outra forma, porque eu consigo me comunicar
com as pessoas...”

8. “é uma questão de ampliar seu universo, porque,
querendo ou não, a língua inglesa, hoje e uma
língua mundial, que você utiliza ela em
praticamente qualquer país pra se comunicar.”

Com o objetivo de esclarecer a resposta dada pelo aluno no excerto 5,

explicarei o contexto da pergunta. Logo após o aluno ter afirmado que inglês é

um pré-requisito e que, portanto, deve ser estudado, perguntei-lhe se estudaria

o idioma caso este não fosse um pré-requisito, ao que ele respondeu:

‘estudaria, mas não com o afinco e a preocupação que estudo’. A escolha dos

itens lexicais ‘afinco’ e ‘preocupação’ parece revelar que para ele o objetivo

primordial do estudo do idioma é a sua carreira profissional, uma vez que ele

se dedica para que possa alcançar seus objetivos, conforme a discussão feita

no conteúdo temático anterior. No entanto, ele parece também perceber uma

outra importância do estudo, mas que para ele não ocupa uma posição de

destaque, pois afirma que: ‘não estudaria com o mesmo afinco...’. Essa

motivação secundária está ligada ao contexto de viagens: ‘eu gosto de viajar e

acho importante se falar’, o que parece indicar que, para ele, é importante falar

inglês também para viajar e poder se comunicar.

Nos excertos 6 e 8, a aluna utiliza várias vezes as palavras ‘mundo’ e

‘universo’ para expressar sua visão da língua inglesa enquanto “conexão” com

outros saberes e também como instrumento de ampliação do seu

conhecimento de mundo. Esse caráter formador que a aluna atribui à língua,

proporcionou-lhe uma outra visão do idioma, conforme afirma no excerto 7:

‘tanto que hoje eu vejo a língua inglesa de outra forma, porque eu consigo me

comunicar com as pessoas’. Seu novo olhar está em consonância com o

exposto no capítulo teórico a respeito do papel da linguagem no processo de

representações. O fio condutor da discussão proposta por vários dos teóricos
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utilizados neste trabalho – Vygotsky (1934/2001), Bakhtin/Volochinov

(1929/2006), Rajagopalan (2003), Moita Lopes (2003), entre outros – é a

concepção de linguagem. Nessa visão, a linguagem é uma prática social

complexa dentro de um contexto histórico e social determinado, um sistema

simbólico de representação da realidade, que estabelece significados

compartilhados, os quais revelam os valores e significações dos que a utilizam.

Sendo assim, os valores atribuídos por esses alunos ao idioma em questão

não se limitam a proporcionar ao indivíduo somente possibilidades de

ascensão profissional, mas, também, uma oportunidade de expandir seus

conhecimentos, revelando uma representação de que o idioma o coloca em

posição de destaque. Em outras palavras, os alunos parecem construir, para si

próprios, uma identidade de alguém que vai ter sucesso na vida profissional.

Conteúdo temático Excertos
3. O inglês é a língua
mundial

9. “A eu acho que ela... eu não sei ao certo porque
que ela foi escolhida pra ser a língua universal mas
a... ou pela facilidade, que queira ou não, é mais
fácil pra se aprender, ou pelos Estados Unidos
por ser o principal país, o país de primeiro
mundo, mas a... visão que eu tenho dos países
assim tirando os Estados Unidos que eu num... não
vejo como um, eles impõem muita coisa, eu não
concordo, mas a Inglaterra é um país que eu
gostaria muito de conhecer.

10. “é uma questão de ampliar seu universo,
porque, querendo ou não, a língua inglesa, hoje e
uma língua mundial, que você utiliza ela em
praticamente qualquer país pra se comunicar.”

Percebe-se, nestes excertos, a hegemonia do inglês, no sentido de ser a

língua mais importante, aquela que promove uma ampliação de conhecimento.

No excerto 9, o aluno refere-se ao idioma como ‘língua universal’, ‘a mais fácil

de se aprender’ e se refere aos Estados Unidos como ‘o principal país’, ‘o país

de primeiro mundo’. Embora ele afirme que sua visão a respeito dos Estados

Unidos é de que ‘eles impõem muita coisa, eu não concordo’, acaba afirmando

que esse país é ‘o principal’, ‘de primeiro mundo’, em oposição ao nosso, que

não é o principal, nem é de primeiro mundo. No excerto 10, a aluna traz



Análise dos dados 64

novamente, conforme já discutido acima, a questão do idioma enquanto

fornecedor de oportunidades, de ampliação de conhecimento e também se

refere ao idioma como ‘uma língua mundial’.

O contato com esse conhecimento, com esses discursos – muitas vezes

hegemônicos – é o tema da discussão proposta por Moita Lopes (2003) e

discutida no capítulo teórico. Parece que estes alunos ainda carecem de

conscientização e de engajamento no discurso para que possam atuar como

agentes críticos e conscientes de seu papel de transformadores, para não

assumir uma posição de submissão.

A discussão a seguir vai tratar da visão da aprendizagem desse idioma.

Conteúdo temático Excertos
4. A metodologia
fragmentada de alguns
cursos de inglês pode
desestimular o aluno

11. “Acho que, quando eu comecei a estudar inglês,
os métodos... não sei se era pelos métodos, eu
não me sentia motivada, e eu comecei em cursos,
vários cursos, e o único que me estimulei mais foi
quando eu estudei aqui. Mas aí veio a questão do
tempo né, mas os outros, eu acho que entrei em
uns 3 tipos de cursos de inglês, eu ia assim meio
forçado né, eu achava que o método não era um
método envolvente, você tinha que aprender
aquilo não tinha uma coisa que estimulasse,
como por exemplo, troca de informações
culturais, acho que desenvolver projetos, a partir
do aprendizado da língua, era uma coisa muito
tradicional eu achava.”

12. “mas no início, assim eu acho que os métodos
me desmotivavam. Porque muitos cursos
começaram com gramática. Gramática em
qualquer língua né, é difícil, ou a famosa
“decoreba” né, então era muita “forçação” né.”

13. “É porque acho que a questão de você falar, de
você escrever, você ler e você ouvir, acho que
são os quatro pontos na escola, mesclados eles
ajudam a entender um pouco mais né, porque
você nem acaba sentindo que você está
aprendendo agora a gramática, depois... você vai
percebendo no dia-a-dia assim, que você vai
adquirindo conhecimento natural não é assim uma
coisa, agora você vai estudar isso, depois isso.
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Nos exemplos acima, a aluna parece criticar cursos que fez anteriormente

pelo fato de não lhe terem proporcionado troca de informações culturais, ou

porque, neles, a gramática foi colocada como central. Ou seja, percebe-se que

ela se sentiu prejudicada por instituições que adotavam uma visão

estruturalista de ensino, no qual a língua era vista em pedaços e desassociada

de seu caráter cultural. Talvez pelo fato de ser, hoje, uma professora, a aluna

consiga perceber as implicações de um currículo fragmentado e do ensino de

uma língua como troca de um código por outro. Sua crítica vai na direção da de

Grigoletto (2003a), tal como exposto no capítulo teórico, com relação ao ensino

em que não há a preocupação de promover a participação do aluno em

atividades que lhes propiciem a oportunidade de um verdadeiro uso da língua.

Conforme já discutido anteriormente, esse engajamento é essencial para que

haja um envolvimento do aluno com os significados que estão sendo

construídos nesse idioma, possibilitando-lhe relacioná-los com a sua realidade

e situá-los no contexto em que vive.

No próximo conteúdo temático, pode-se perceber a importância atribuída

pelos alunos ao estudo de aspectos culturais na aprendizagem do idioma.

Conteúdo temático Excertos
5. Estudar aspectos
culturais é importante

14. “Ah, eu acho importante, porque que além de
você entender como que é a língua, você tá
entendendo a cultura porque às vezes, você saber
como funcionam hábitos como funciona, como
você pode se portar como você não pode se
portar falando com pessoas de outros países,
acho que não só países de cultura inglesa, mas
poderiam trazer de outros países. Às vezes muitos
países usam também a língua inglesa, que nem a
África do Sul também tem outras culturas acho
interessante trazer, tudo que tiver de informação
adicional é bom.”

15. “E eu acho muito interessante você falar de
como uma pessoa trata a outra, por exemplo, eu
não posso chamar se eu não te conheço por Dani,
vão te apresentar e na primeira vez, vou começar a
te chamar de Dani, ou tocar em você pra falar,
porque brasileiro tem muita mania de tocar, de
conversar com as mãos, de chegar perto de
cumprimentar com beijo. E eu já vi pessoas que
foram cumprimentar americanos com beijo, e a
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pessoa ficou meio receosa de fazer isso, então
eu acho que isso daí, são esses tipos de cultura
que eu acho importante de trazer. A
pontualidade, o que pra eles é importante, o que
seria uma ofensa, o que não é ofensa, isso eu
acho essencial.”

16. “Não, acho que não quanto mais a gente
aprende melhor é, aversão nenhuma, eu acho
importante, como eu comentei antes de você ter
essa... esse feeling de você saber pelo menos o
mínimo, do que você pode fazer do que você
pode não fazer, do que é educado e do que é mal
educado você fazer, acho que isso é essencial.
Mas assim aversão nenhuma, muito pelo contrário,
acho que no máximo vai agregar mais, pra você
nunca vai subtrair, então eu acho que quanto mais
informação você tiver é importante.”

17. “acho que a cultura desses países, que acho que
é bom né, sempre a gente aprender, porque uma
língua... não tem como separar a língua da cultura
do país... Eu acho que é interessante conhecer um
pouco mais não só a questão da língua em si, mas a
forma como que eles vivem, como que eles
encaram o mundo, acho que principalmente
essas informações da forma de vida desses
países.”

18. “Acho que ajuda a compreender a língua, a
lógica da língua... então o fato de eu conhecer a
cultura, a forma de ser das pessoas de cada país
me ajuda entender um pouco mais o porquê que
eles escolhem determinadas palavras ao invés de
outras, por que que eles usam determinadas
expressões mais do que outras, então acho que
isso é vital pra ajudar eu conhecer a língua e a
cultura do país.”

19. “Eu acho que uma coisa é a, um pouco da
história do país, a forma que como esse país se
organiza, até politicamente como que as
pessoas, elas vivem por exemplo, eu sei que nos
EUA, em alguns lugares principalmente em Nova
York, tem às vezes bairros específicos pra
determinadas etnias por exemplo, tem a questão da
segregação racial, querendo ou não né, eu não sei,
por exemplo, se um negro norte americano é
diferente de um negro inglês, essas misturas,
acho que isso é interessante porque muda muito,



Análise dos dados 67

e mais o que... Acho que é os hábitos também né,
das pessoas, dos costumes...”

A questão da importância de estudar aspectos culturais foi retomada na

segunda coleta, pois é uma das preocupações principais que motivaram esta

pesquisa. Retomando a discussão feita na primeira parte, alguns alunos

haviam expressado que era importante estudar aspectos culturais e outros não.

Já nesta segunda coleta, tal questão apareceu de uma forma um pouco mais

refletida e crítica. Ambos os entrevistados parecem perceber a importância de

conhecer a cultura do outro. Nos excertos 14 e 15, o aluno traz exemplos de

situações do dia-a-dia, como cumprimentos e pontualidade, que interferiram na

imagem construída pelo outro a partir de ações e comportamentos que eram

considerados inadequados na cultura do país. O aluno utiliza o adjetivo

‘essencial’ para qualificar o conhecimento de aspectos culturais, a saber: ‘como

você pode se portar, como você não pode se portar falando com pessoas de

outros países’ e também ‘como uma pessoa trata a outra’, ‘esse feeling de você

saber pelo menos o mínimo, do que você pode fazer do que você pode não

fazer, do que é educado e do que é mal educado você fazer, acho que isso é

essencial’.
A aluna também compartilha essa visão ao afirmar que ‘não tem como

separar a língua e a cultura do país’ (excerto 17) e vai um pouco além, ao

afirmar que ‘o fato de eu conhecer a cultura, a forma de ser das pessoas de

cada país me ajuda entender um pouco mais o porquê que eles escolhem

determinadas palavras ao invés de outras, por que que eles usam

determinadas expressões mais do que outras, então acho que isso é vital pra

ajudar eu conhecer a língua e a cultura do país’. A aluna parece ter

desenvolvido uma visão bastante crítica que lhe permite perceber que a cultura

está intimamente relacionada com a língua, que, por sua vez, constrói imagens.

Ela parece perceber também que essas escolhas são fruto de um processo

histórico ao afirmar que acha importante estudar ‘um pouco da história do país,

a forma que como esse país se organiza, até politicamente como que as

pessoas, elas vivem’.

Lembremos que, conforme discutido no capítulo teórico, a cultura é, neste

trabalho, entendida como sistemas partilhados de significação, ou seja, é o que
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estabelece a criação dos significados partilhados por um grupo social,

historicamente situado. Necessário se faz lembrar, também, que a cultura é um

processo que tanto inclui quando exclui, e está sempre envolvida com o

exercício de poder e de controle, permitindo afirmar o que é superior e o que é

inferior, conforme discute Silva (2003). Hall (2000) acrescenta que essa

característica da identidade de ditar o que é aceito ou não por um determinado

grupo social é o que marca a diferença, sendo as relações simbólicas

essenciais na produção de significados. Com esta discussão, pretendo apontar

para a necessidade de incluir aspectos culturais na aprendizagem da língua

inglesa. Acredito que, ao se apropriar de tais conhecimentos, o aluno possa

envolver-se de maneira mais significativa no processo de construção de

significados; conseqüentemente, deverá engajar-se nos discursos construídos

nesse idioma e, por fim, assumir identidades que não sejam submissas ou

inferiores às dos falantes nativos.

Na discussão a seguir, os alunos demonstram suas visões estereotipadas

do cidadão americano e do britânico e, com isso, revelam a importância do

estereótipo para a construção de sua própria identidade, em face da identidade

do outro.

Conteúdo temático Excertos
6. O estereótipo do
americano e do britânico

20. “Eu acho que o americano é mais
desencanado... mas ele também é muito assim,
acho que... não sei se é por deterem um pouco
mais a referência de língua inglesa eles são
muito... tanto os americanos, mas também os
ingleses né, a impressão que eu tenho né, eles, por
exemplo, é só o inglês e só a cultura deles que
vale, apesar de que minha visão que isso ocorre
mais com os americanos do que com os ingleses
porque os ingleses me parece que conseguem
culturalmente trocar mais (...) Agora o americano,
dá a impressão de que, em relação ao inglês, é
mais light nesse sentido, mas ao mesmo tempo
parece que ambos detêm um conhecimento, que
a impressão que eu tenho, principalmente o
americano, que só eles que detêm o melhor
conhecimento do mundo, é o melhor país do
mundo, então...”

21. “os americanos usam mais gírias, uma coisa
um pouco... e o inglês não, tem tem toda uma
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cultura, um pouco mais formal, e os americanos
mais informais”

22. “...a gente ouve falar que eles [os americanos]
conhecem pouco da geografia do mundo né, quer
dizer, é aquilo que eu falei... mais dos norte-
americanos, dessa centralização do país, por
exemplo, qual a impressão que eles dão, que eu
ouço falar, é que tem a impressão que o Brasil é
um lugar cheio de animais e índios estão
andando pelas ruas...”

Observando-se as partes negritadas acima, nota-se que a aluna possui

uma visão do americano e do britânico baseada em estereótipos. O americano

é descrito como o informal, aquele que usa gírias e o britânico como o clássico,

mais formal. Interessante notar que esses estereótipos também apareceram na

primeira coleta, o que indica uma representação compartilhada.

No entanto, é bastante significativo analisarmos, nos três excertos, os

itens lexicais utilizados por ela quando se refere aos americanos: ‘é só a cultura

deles que vale’, ‘só eles que detêm o melhor conhecimento do mundo’, ‘é o

melhor país do mundo’, ‘conhecem pouco da geografia do mundo’ e também

quando se refere aos britânicos: ‘o inglês não, tem toda uma cultura’ e ‘os

ingleses me parece que conseguem culturalmente trocar mais’. É possível

reconhecer, por meio dessas escolhas lexicais, que a aluna possui uma visão

bastante crítica e negativa em relação à superioridade do povo americano.

Mesmo quando afirma que suas opiniões são baseadas naquilo que ouviu

dizer, seu discurso revela que ela “comprou” a idéia e internalizou o que lhe foi

dito. Ao dizer que ‘é o melhor país do mundo’, a aluna parece utilizar a ironia

para mostrar o conceito construído a respeito dos habitantes de um país com

pouco conhecimento geográfico. Pode-se inferir, do seu enunciado, que quem

acha que ‘o Brasil é um lugar cheio de animais e índios estão andando pelas

ruas’ (excerto 24) não pode ser o melhor. Essa “não-aceitação” da

superioridade do povo americano pode ser também percebida no próximo

conteúdo temático, no qual ela compara o americano com o brasileiro.



Análise dos dados 70

Conteúdo temático Excertos
7. O americano valoriza
sua cultura

23. “dá a impressão, por exemplo, que nos EUA,
eles valorizam muito mais o 4 de Julho do que
nós o 7 de Setembro, uma coisa assim né. Porque,
por exemplo, porque o americano se valoriza
tanto, existe uma questão, eu sei que existe uma
questão religiosa parece também por detrás. E
porque que nós como brasileiros, a gente, eu não sei
hoje, mas há um tempo atrás, o sonho era ir pra os
EUA, parece que lá é a terra prometida... não é a
terra prometida na Inglaterra? Então eu acho que
tem uma coisa por detrás disso né, e que eles têm
uma resistência pra aprender outras línguas. É
muito raro ver um norte-americano que chega
aqui e fala português, ou pelo menos tenta falar
né, a gente tem que se esforçar, pra encontrar um
tradutor, aprender a língua, pra poder se
comunicar, então é um pouco diferente.”

Foi muito interessante notar, nos excertos acima, como a aluna faz a

comparação do americano com o brasileiro. Na primeira coleta os alunos, de

forma geral, posicionaram-se de forma inferiorizada em relação aos demais

países que falam inglês. A aluna, nesta entrevista, questiona a visão de

superioridade do americano no excerto 25: ‘porque o americano se valoriza

tanto, existe uma questão, eu sei que existe uma questão religiosa parece

também por detrás’ e também compara essa superioridade com a Inglaterra: ‘o

sonho era ir pra os EUA, parece que lá é a terra prometida... não é a terra

prometida na Inglaterra? Então eu acho que tem uma coisa por detrás disso’. O

uso do item lexical ‘terra prometida’ remete à bíblia e refere-se ao lugar

escolhido por Deus para onde o Seu povo foi levado. A intertextualidade marca

a forma irônica com que a aluna parece questionar uma visão idealizadora do

povo brasileiro – em geral –  em relação aos Estados Unidos e não à Inglaterra,

por exemplo.

Conteúdo temático Excertos
8. O brasileiro tem mais
conhecimento, mas não
se valoriza

24. É... exatamente é a questão geográfica acho que
uma questão de espaço, de fronteira né, que eu não
sei que acho que a gente acaba, não sei... tendo até
tem uma ampliação cultural maior que a deles né,
que a gente como brasileiro tem que conhecer
um monte de coisa, não vou dizer que a gente é o
melhor do mundo mas assim, a gente tem que
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aprender a língua do outro...”

No excerto 26, ela questiona também a “obrigação” que temos, enquanto

brasileiros, de aprender a cultura do outro: ‘a gente acaba, não sei... tendo até

tem uma ampliação cultural maior que a deles né, que a gente como brasileiro

tem que conhecer um monte de coisa’. Assim, a aluna parece se posicionar,

enquanto brasileira, de forma superior ao americano, também quando diz ‘não

vou dizer que a gente é o melhor do mundo mas assim, a gente tem que

aprender a língua do outro’.

Pode-se perceber, portanto, que a aluna não aceita passivamente as

relações de poder impostas por essa língua hegemônica, e passa a questionar

a visão estereotipada de superioridade atribuída ao “outro”.

3.2.1 Conclusões da análise da segunda coleta

Apresento, agora, a discussão geral dos resultados obtidos na análise da

segunda coleta, tendo como foco responder as perguntas de pesquisa, já

retomadas anteriormente.

Os resultados da segunda coleta confirmaram algumas das conclusões

obtidas na primeira, principalmente no que se refere à visão da língua inglesa

como meio para se alcançar sucesso profissional e também como instrumento

para ampliação do conhecimento de mundo. Entretanto, no que se refere à

identidade dos aprendizes em relação aos aspectos culturais envolvidos na

aprendizagem do idioma em questão, a segunda coleta revelou, primeiramente,

que esses alunos parecem perceber mais a implicação do conhecimento da

cultura do “outro”. Sentem-se mais motivados para entender, dentre outras

especificidades, como agir em determinadas situações nas quais os costumes

e modos são diferentes, ou como se estrutura a língua, no sentido de poder

entender por que certas expressões são utilizadas.

Em segundo lugar, a análise revelou que esses alunos parecem ser mais

críticos em relação aos seus posicionamentos frente a uma língua hegemônica.

Diferentemente dos resultados obtidos na primeira análise, eles parecem não

ter construído uma identidade inferior à dos falantes nativos de países de

língua inglesa. Tal constatação foi extremamente relevante para esta pesquisa,
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uma vez que mostrou que, assim como esses alunos, muitos outros podem

também se sentir “incomodados” pelas relações de poder que uma língua

estabelece. Esta é uma das questões principais que motivaram esta pesquisa,

ou seja, a compreensão de que estudar inglês vai muito além de simplesmente

aprender um outro código. Assim como discutido por Moita Lopes (2002), é

também tarefa do professor conscientizar os alunos a “construir outros

discursos alternativos que possam colaborar na luta política contra a

hegemonia, pela diversidade pela multiplicidade da experiência humana”.

Por fim, esta análise apontou para as conseqüências que a concepção

que os alunos têm da língua inglesa pode trazer para suas posições identitárias

de aprendizes. Revelou que uma visão de supervalorização do idioma pode

acarretar um posicionamento de inferioridade, levando o aluno a julgar sua

própria cultura como mais empobrecida em relação aos países de língua

inglesa. Nesse caso, a identidade construída parece ser a de quem está

sempre em desvantagem.

Toda esta discussão traz implicações, também, para a formação de

professores: estando o professor ciente das possíveis implicações ideológicas

do estudo da língua inglesa, ele poderá refletir melhor sobre a escolha dos

materiais e sobre as discussões que podem ser propostas na sala de aula, de

modo a promover espaço para que os alunos atuem como agentes críticos

durante o processo de ensino-aprendizagem que estão vivenciando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta seção, apresento minhas reflexões finais sobre esta pesquisa. Para

tanto, retomo meu objetivo e os resultados que a análise dos dados revelou

frente às perguntas de pesquisa que nortearam o trabalho. Além disso,

pretendo tecer comentários acerca de algumas das dificuldades encontradas e

possíveis contribuições que espero trazer não somente para a área da

Lingüística Aplicada, como também para a Formação de Professores e para

minha vida pessoal e profissional. Por fim, identifico algumas lacunas deixadas

e a possibilidade da realização de futuras pesquisas.

Retomando os motivos que me levaram a realizar este trabalho, em minha

prática como professora, percebia que muitas vezes os alunos se

posicionavam – como brasileiros e estudantes de língua inglesa – de maneira

subalterna frente ao idioma e a alguns aspectos da cultura de países de língua

inglesa, e isso influenciava suas visões quanto ao aprendizado do idioma.

Partindo dessa constatação, e conforme exposto na seção de introdução

deste trabalho, meus objetivos foram: 1) pesquisar quais eram as

representações que os alunos de um curso livre de idioma tinham em relação à

língua inglesa e também em relação à aprendizagem desse idioma; e 2)

investigar como as identidades desses alunos de língua inglesa são

constituídas.

Com tal propósito e em função do perfil dos alunos, escolhi uma das

minhas próprias turmas para coletar dados e começar minha investigação.

Selecionados os dados, conforme explicitado no capítulo de metodologia, iniciei

a fase de análise.

Ciente de que a linguagem constitui nossas identidades e estas se

constituem pelos processos de representação, busquei, com a análise dos

dados, investigar as representações dos alunos quanto ao idioma e sua

aprendizagem, para, então, compreender quais identidades eram por eles

assumidas como alunos de língua inglesa. A divisão dos dados em conteúdos

temáticos (BRONCKART, 1999) possibilitou a percepção de algumas dessas

representações e posições identitárias.

Pude constatar que, de forma geral, as representações dos alunos em

relação à língua inglesa revelaram uma visão do idioma como fornecedor de
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oportunidades e ascensão profissional e também como uma forma de obter

novos conhecimentos e de se enriquecer culturalmente. A crítica que faço a

essa visão não é para desqualificá-la, pois acredito que realmente dominar o

inglês seja fundamental para se conseguir um bom emprego. Ou seja, o inglês

é, sim, uma língua que, como um dos alunos afirmou, “não é mais diferencial, é

pré-requisito” no atual mercado de trabalho. Porém, o que pude perceber pela

análise dos dados é que, muitas vezes, como conseqüência desta

representação, os alunos acabam assumindo posições de desprestígio e de

inferioridade frente a essa língua e a tudo o que a ela se relaciona, como a

cultura e os falantes nativos.

Na análise dos dados referentes à segunda coleta, um dos alunos

mencionou a importância de se conhecer alguns dos hábitos existentes em

outras culturas para obter maior sucesso em uma negociação, por exemplo.

Não estou afirmando, aqui, que sua visão esteja errada; no entanto, foi

interessante notar que, em nenhum momento, esse aluno – ou qualquer outro –

mencionou a importância de também tornar a nossa cultura conhecida pelas

pessoas, de outros países, que vão fazer parte de uma negociação. Parece-me

que sempre somos nós que temos a “obrigação” de conhecer a cultura do

“outro”, ou seja, é um processo unilateral.

Dessa forma, a análise apontou para o fato de que essas representações

socialmente construídas da língua inglesa revelam posicionamentos identitários

subalternos, possivelmente conseqüentes também da forte influência do inglês

como língua hegemônica.

Na trajetória desta pesquisa, pude refletir criticamente a respeito das

minhas próprias representações sobre a língua inglesa, desconstruindo e

reconstruindo-as. Questionei-me como educadora, refletindo sobre quanto nós,

professores, somos também responsáveis pela construção dessas

representações de idealização da língua e dessas posições identitárias de

inferioridade. Apesar de não estar esta pesquisa voltada para o professor, mas

sim para o aluno, creio que minha reflexão indica a possibilidade de futuras

investigações que iriam certamente aprofundar os resultados obtidos aqui.

Após esta investigação, vejo a necessidade de um olhar mais cuidadoso

para o ensino da língua inglesa, com foco na linguagem como prática social.

Para tanto, deve-se considerar as questões ideológicas que permeiam o



Considerações finais 75

ensino-aprendizado, no sentido de formar alunos e professores conscientes

dos seus papéis de agentes críticos no processo de construção de suas

identidades frente a essa língua.

Sendo assim, creio que esta pesquisa tenha contribuído para a área de

Formação de Professores, pois, conforme discutido acima, serviu como um

alerta para que nós, professores de inglês, possamos refletir melhor a respeito

das valores construídos ideologicamente no processo de estudo desse idioma.

Tais reflexões devem levar o professor a rever seus posicionamentos frente à

língua, possibilitando a ele, ter uma visão crítica. Dessa forma, será capaz de

transformar sua própria prática, e conseqüentemente, propiciar a seus alunos

que atuem também como agentes críticos. Além disso, professores críticos

deverão exigir que os materiais utilizados em sala de aula ofereçam aos alunos

atividades significativas, isto é, que os façam repensar valores, crenças e

estereótipos.

Acredito que este trabalho tenha contribuído para a área da Lingüística

Aplicada, na medida em que a investigação aqui realizada tratou de problemas

contextualizados na área da educação, socialmente relevantes, com enfoque

no uso da linguagem e na análise do discurso. Vale a pena reforçar que este

estudo tomou como paradigma a linguagem como forma de ação e prática

social, situada de forma cultural, social e histórica.

Para o grupo de pesquisa ILCAE – do qual faço parte – espero ter

contribuído com reflexões que apontem para a questão de como professores e

alunos podem se incluir ou excluir das práticas que envolvem o uso da língua

inglesa, e espero também que possa ter contribuído para uma visão do ensino

desse idioma como uma ferramenta capaz de contribuir para a formação de

cidadãos críticos.

Para mim, como professora e pesquisadora, este trabalho representou um

intenso processo de aprendizagem, possibilitando um maior entendimento de

como se dá a construção de nossas identidades. Revelou que é preciso

considerar a complexidade das relações dos indivíduos com as línguas,

principalmente quanto ao papel que a língua estrangeira pode desempenhar na

construção da subjetividade.

Por fim, vejo que esta pesquisa indica a possibilidade de trabalhos futuros,

voltados para a prática do professor em sala de aula, para os discursos ali
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produzidos. Trabalhos que possam levantar uma discussão a respeito de

quanto nós, professores, estamos cientes de nossas próprias representações

do idioma e de nossas identidades de professores de inglês e o quanto isso

influencia nossos alunos. Acredito também que uma análise dos materiais

didáticos disponíveis possibilitaria uma rica discussão no sentido de apontar

quais representações os discursos veiculados por eles trazem da língua inglesa

e das questões culturais envolvidas em sua aprendizagem.
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ANEXOS

1. Questionário 1

1) Por que você decidiu fazer um curso de inglês?

2) Você gosta desse idioma? Por quê?

3) O que você acha importante estudar em um curso de inglês?

4) Você acha importante estudar aspectos culturais em um curso de inglês?

5) Qual a sua opinião a respeito da cultura britânica e norte-americana?

6) Você acha importante comparar nossa cultura com a cultura de países de

língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos?

7) Você acha importante tentar falar inglês como os nativos? Por quê?

8) O que você acha a respeito de falar inglês com sotaque brasileiro?
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2. Questionário 2

1) Por que você estuda inglês?

2) Qual é a importância da língua inglesa na sua vida?

3) Qual sua visão a respeito da cultura de países de língua inglesa como
Estados Unidos e Inglaterra, dentre outros?

4) O que deveria ser ensinado nos cursos de inglês?

5) O que é estudar aspectos culturais para você? Pense em alguns
exemplos.

6) Qual é a importância de estudar aspectos culturais nos cursos de inglês?

7) Como você se sente ao estudar a cultura de países de língua inglesa?

8) Os estrangeiros que aprendem português deveriam também estudar a
nossa cultura?
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3. Transcrição dos dados referentes ao questionário 1

P: Bom, gente então vamos lá, a primeira pergunta é sobre porque você decidiu
fazer um curso de inglês, então por que vocês decidiram?

A1: Bom, eu decidi fazer inglês porque eu achei que era melhor para a minha
carreira profissional, eu trabalho na área de marketing, trabalho com pessoas
que falam o idioma, e eu preciso falar.

A2: Além de profissionalmente, culturalmente é importante você falar,
principalmente o inglês, qualquer lugar do mundo que você for, uma viagem,
todos os aeroportos do mundo, vai ter alguém que fala inglês...

A3: É um mal necessário...

P: Por quê?

A3: É um mal necessário porque para se comunicar a gente se comunica, né...
mas ter o inglês certinho, aí é complicado...

A4: Eu acho que tem muita tecnologia que é americana, então se você não sabe
o inglês, até no dia-a-dia fica mais complicado.

A2: Eu acho assim, as pessoas não gostam do inglês, não é do idioma, é de
estudar... ter que vir para a sala de aula, estudar.... é chato... mas todo mundo
queria saber falar inglês, francês, alemão, mas ninguém quer ir lá estudar, todo
mundo queria falar....

A1: É, mas tudo que é obrigação fica chato...

A4: acho que no inglês é uma coisa mais universalizada, como ele disse, se
você for precisar viajar, alguma coisa, é muito mais fácil você conversar em
inglês do que em qualquer outra língua. No meu caso, eu faço porque não sei o
dia de amanhã, porque eu trabalho em comércio, então pode ser que eu tenha
que mudar, que não dê certo, para que no futuro eu tenha uma outra língua para
que eu possa ir para outro país, ou fazer alguma outra atividade.

A5: É uma necessidade.... não é nem mais um extra... o inglês...

A6: Eu também acho que é uma necessidade, é exigido... na empresa que eu
trabalho, está presente em 100 países e a língua oficial é o inglês, se você não
saber falar... segunda-feira, vou receber um pessoal da Dinamarca e eles
falaram que lá todo mundo fala inglês, o motorista de táxi fala inglês, o cara que
está limpando o hotel fala inglês, lá todo mundo fala inglês...
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A3: Aí é mais fácil, o nosso problema é que a gente não têm o inglês básico,
desde criancinha, que a gente vêm treinando.

A4: Mas aqui está ficando, essa cultura está ficando bem forte nos últimos anos,
eu acho... Há 20 anos atrás ninguém queria estudar inglês...

A5: Eu acho que tem as duas partes, existe o pessoal que estuda em escola
pública, que não desenvolve o interesse... por quê? Porque é muito fraco, não é
levado a sério, eu falo por que eu conheço o material dessas escolas, os
dicionários são ruins, não tem nem material para poder dar uma assistência
certa para o pessoal que vai começar no inglês, então isso aí, muita gente já
começa no caminho errado e por isso detesta o inglês, entendeu... não é uma
coisa que é levada a sério, eu estudei em escola pública, então eu sei... quando
eu entrei aqui eu não sabia nada de nada.

A7: Na minha escola a gente já tinha um ano de inglês e só estudava letra de
música.

A4: Eu também não gostava, mais depois que você começa a estudar, ter mais
contato com a língua, você começa a achar mais interessante, você começa a
entender.

A2: Eu acho que ninguém tem nada contra o inglês específico, acho que é mais
mesmo não gostar de estudar, de uma forma geral.

A1: Ele está falando por ele.... (risos)

A3: Outro jeito seria desde criancinha já vir ouvindo inglês e desenvolvendo...

A4: Você aprende o português antes mesmo de ir para a escola, de ouvir os
outros falando, você aprende, você não vai para a escola para aprender
português, você vai para aprimorar, conhecer as regras, tudo... e o inglês não, o
inglês você já chega, vamos supor, numa 5ª. série e os caras começam a te
ensinar alguma coisa e você aparentemente, a princípio, não gosta daquilo, é
obrigado a fazer e é um negócio que não é forçado no colégio, é muito básico o
que eles ensinam, então você chega no 3º. ano, mesmo tendo desde a 5ª. série
e não fala nada...

A5: Não é forçado, não é cobrado e ainda mais que você não tem motivação
nenhuma.

A4: E quando você é novo, você não enxerga a necessidade real... eu lembro
quando eu era moleque.... (risos) Agora eu estou aqui, ó...

P: Ok pessoal, então vamos lá.... o que você acha mais importante estudar em
um curso de inglês?

A2: Eu acho importante você adquirir vocabulário nas aulas, então você vai
treinando o ouvido.
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A3: A fala... mesmo que você não fale certo, a outra pessoa entendendo já está
bom...

A4: É... a comunicação tem que fluir, o que eu não acho muito certo, que é uma
coisa que acaba enchendo o saco, é que nem “will, going to, verbo no ing”
porque nós já estamos entrando a fundo numa coisa que poderia passar
batido...

P: Então você acha que é importante estudar as estruturas gramaticais, mas não
tão a fundo?

A4: Não tão a fundo.

A3: Eu acho que é importante você estudar a fundo, mas o básico.... geralmente
você tem o básico, você aprende primeiro a se comunicar, e você for sair do
país, você vai conseguir sobreviver e depois aos poucos você vai melhorando e
tendo a fundo a gramática mesmo.

A4: Eu não sei se essa parte daria pra deixar ela pro final, porque é uma coisa
que você só aprende quando tem fluência, você vai falando... por que para gente
utilizar pra fazer a prova, por exemplo, nós temos que raciocinar e como você
vai raciocinar esse tempo em uma conversa? Eu não sei como, então, pra mim,
eu acho que essa parte é muito complicada, atrapalha, eu acho que a gente
perde tempo.

A3: Eu acho que a gramática não deve ser deixada para o final, acho que ela
deve ser explorada aos poucos, dependendo do nível.

P: Vamos lá, e você acha importante estudar aspectos culturais em um curso de
inglês?

A5: Eu acho que é muito válido, né... quando você for prá lá pelo menos você
não se perde com algumas coisas importantes.

A3: Eu acho que não é tão importante, os aspectos culturais... mas se eles
forem explorados junto com a gramática e com outras coisas, aí eu acho que é
bem válido.

A4: Depende do foco da pessoa, se a pessoa está estudando para ir pra lá é
uma coisa, aí deveria ser abordado...

A2: Mesmo se não for, mas ai você já conhece uma outra cultura, o inglês já é
uma outra cultura, então você tem outras regras, você tem outro tipo de vida,
então você conhecer um pouco de uma outra cultura é muito importante.

A4: Se for analisar a fundo, é importante por dois motivos, ou você está com o
objetivo de ir viajar, ou de fazer alguma coisa, ou sua empresa está exigindo, se
é por causa da empresa, pode ser que surja a oportunidade de você ir para
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outro lugar, porque se você for pensar só do país e da minha empresa, quem
está estudando isso é o pessoal que está sempre morando, para ter um
diferencial das outras pessoas que trabalham juntas... então eu acho que tem
que ter a parte cultural também.

A3: Acho que a maioria da cultura você aprende muito pela televisão, você vê
notícias todos os dias de todos os países do mundo, você não precisa ter ido
naquele país para saber que lá é frio, que o tráfego lá é na mão contrária, esse
tipo de coisa eu acho que num curso de inglês não é primordial.

A1: Mas por exemplo, aqui na escola a cultura é britânica, e tem muita coisa
diferente entre o inglês americano e o inglês britânico, e muda porque a cultura é
diferente, eu acredito que seja por isso, então muda por quê? Porque o britânico
é mais clássico, o americano é mais porra louca, então ele vai falar mais gíria,
entendeu, então isso muda por quê? Porque as culturas dos povos são
diferentes e você aprender isso junto com o inglês que você está aprendendo é
importante.

A4: Pode influenciar até na escolha, você ir prá um ou prá outro...

A1: Foi exatamente isso que aconteceu, eu vim pro inglês britânico por causa
disso, eu acho mais bonito, eu acho que é mais clássico e eu acho que a gente
não usa tanta palavra que é difícil de você entender.

P: Então, seguindo para a próxima pergunta, o que você acha da cultura norte-
americana e britânica?

A4: Acho que é normal, como de qualquer outro país...

A6: Eu acho que você tem que aprender uma mistura dos dois, se você for ficar
preso somente na cultura britânica ou norte americana você fica meio limitado,
acho por exemplo que a norte-americana, apesar, que nem que ela falou, tem
mais gíria, mas eu acho que usualmente ela é a mais importante no mundo, do
que a britânica, em outros países o que domina é a linguagem norte-
americana... acho que o próprio curso aqui nessa escola, apesar de ser baseado
na cultura britânica, passa várias coisas do inglês americano, o próprio curso já
absorveu isso né, que é necessário também passar a cultura norte-americana.

A3: Eu acho que o sotaque, americano ou britânico, não é tão importante, o que
é importante é o inglês, independende do que você fale... é comunicação, você
conseguir falar com uma pessoa de um país que tenha língua inglesa, em
relação a cultura, eu acho que cada país tem suas peculiaridades sobre a
cultura, difícil assim você julgar a cultura dos outros sem você vivenciar.

A4: Eu acho o seguinte, que a boa educação sobrepõe qualquer coisa, não
adianda chegar chegando que você não vai conseguir nada em lugar nenhum,
se você chegar com uma boa eduação, você consegue falar com qualquer um,
você não vai ter problema nenhum, ninguém vai se por a falar com você.
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A5: Mas se você não conhece a cultura, de repente você está sendo mal
educado sem saber...

A2: É verdade...

A5: Quando o Brasil começou a fazer negociação com a China, um dos maiores
erros era na hora da apresentação, que às vezes o cara sabia falar chinês,
alguma coisa, mas na hora ele não conseguia, a apresentação pra eles é uma
coisa muito.... (importante) ... é uma coisa coloquial, não é de qualquer jeito que
você vai dar a mão, entendeu, então isso é muito importante... o fato de ser
educado aqui talvez lá não seja. Tem que ter, na minha opinião a pessoa tem
que saber o mínimo da cultura para não chegar perdido, entendeu, porque só
falar, eu acho que a pessoa que vai prá lá e aprende falando e aprende a
cultura, ela vai se dar muito melhor do que uma pessoa que aprende só a língua
aqui, chega lá perdidão em relação aos costumes... na minha opinião não deve
ser uma coisa muito forçada... pode ser colocada aos poucos.

P: A próxima pergunta fala de comparar a nossa cultura com a de outros países
de lingua inglesa... vocês acham importante fazer essa comparação?

A4: Bom, uma que não tem comparação, né... aqui mesmo no Brasil a gente tem
cultura, a gente pega a nossa cultura aqui e vai lá no Nordeste vê se se aplica
lá, não se aplica.... se você pega os grandes centros, tudo bem, mas se sair um
pouco...

A3: Eu acho que não tem como você pegar duas coisas diferentes e não
comparar, sempre acaba comparando, achando uma melhor do que a outra, ou
em certas partes uma melhor do que a outra, você talvez se adapta melhor em
uma do que na outra, não tem como pegar duas coisas diferentes e não
comparar.

A7: A diferença entre os outros países e aqui é que a educação é normal...

P: Como assim, normal?

A7: É normal a pessoa ter educação... (risos) pelo que eu percebi todo mundo
têm educação...

A8: Não sei, acho que em alguns casos fica assim num altar a cultura dos outros
países...  nossa lá é tudo perfeito e aqui é essa porcaria e é porque a gente não
está lá para conhecer os problemas também.

A7: Não, mas nesse ponto de educação, isso aí é escancarado...

P: Ok... então a última pergunta aí, acabando, é se você acha importante tentar
falar inglês como os falantes nativos?

A1: Não.
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A2: Não.

A3: Não.

A1: Não, porque o importante é se comunicar, porque cada um tem a sua
cultura, não é porque você aprende uma outra cultura que você é obrigado a
falar como aquelas pessoas, você vai ter suas manias, como eles tem as manias
dele, se ele vier pro Brasil para aprender a falar português, ele não falar
perfeitamente como a gente e também não está certo porque ele é de outro
país, tem uma outra cultura.

A8: Eu acho que todo mundo têm uma certa tolerância, você sabe que não é
uma coisa fácil aprender uma outra cultura...

A3: Aqui no Brasil mesmo cada um fala de um jeito... eu acho que não tem que
falar igual a eles não...

A5: Eu acho difícil, porque essa parte é importante, o contato com os nativos,
porque apesar do professor mesmo passar as informações, é um acúmulo de
erros, você entendeu, porque pegou de um professor, que pegou de outro, que é
uma coisa em cadeia, então se eu escutar você, eu estou acumulando erros que
foram acululados por você, mas se falar direto com nativos, eu vou estar polindo
né, não querendo chegar a perfeição de querer falar igual um americano, mas
vou estar polindo minha linguagem...

P: Você quer dizer mais em relação a erros de pronúncia, coisas assim?

A5: Por mais... eu acredito assim, por mais tempo que se passe, é diferente
assim quando você assiste um filme, escuta uma música

A1: Mas você acha que o nativo não tem esse fato? Não tem gente que fala
‘problema’ e gente que fala ‘poblema’?

A5: Não, sim.. mas...

A7: Se você falar bem, tem que tentar imitar.... Você está pensando em um
nativo que fala mal...

A4: Depende do foco da pessoa que tá aprendendo inglês, se você está
aprendendo mas você sabe que tem a oportunidade de sair da empresa sua,
que é multinacional pra trabalhar lá fora, aí eu acho que isso é importante, se
você tá aprendendo prá, você fala assim, meu, eu quero viajar ou você está
fazendo planos de conhecer alguns países, não é tão importante, depende muito
de cada pessoa... existe a necessidade de falar certo para algumas coisas e
existe a necessidade de se comunicar...

A1: Na verdade é diferente a gente estar falando certo do que falar com
sotaque.... falar certo é obrigação...
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A8: ..... a cultura britânica e a norte-americana, tem diferença, mas não tem
como falar que um é certo e que o outro é errado....

A1: Eu acho que não tem o que é certo e o que é errado....

A4: Eu acho que você não é obrigado a falar exatamente como o cara fala...

A5: Eu acho que não é nem o sotaque, eu acho que é que nem um ‘linking’
mesmo, tipo quando o caro emendou tudo... então acho que é isso, é você
pegar um filme, tirar a legenda e você entender...

A6: Depende da pessoa...

A5: Depende... é a mesma coisa, se você pegar um paraibano, vai falar com ele
lá, nem eu entendo...

A3: É porque, que nem, eu tenho um colega que o pai dele é alemão e ele vive
aqui no Brasil, acho que faz dez anos já, e ele fala que fala com o pai dele em
alemão, que ele não entende o que o pai dele fala em português, o pai dele tem
que se esforçar muito para falar em português... eu acho assim, você aprende
uma língua, mas você morando dez anos em um país, você tem que evoluir
essa língua, você tem que melhorar, não dá pra você ficar dez anos em um lugar
e não conseguir se comunicar... eu acho assim que é isso que a pergunta está
falando... ele nunca vai falar exatamente igual...

A7: Ele não tem a obrigação de falar igual...

A3: Eu não acho que ele tem a obrigação de falar igual, eu acho que tem a
obrigação de melhorar... a cada ano que passa ele fala melhor...

A8: Essa evolução pra mim é falar igual... eu gostaria muito de falar igual os
nativos de Oxford, eu gostaria de falar igual aqueles nativos de lá...

A3: (risos) o seu objetivo é falar igual...

P: Por quê?

A8: Porque eu sou um cara perfeccionista... se eu me contentasse com pouco...

A1: ...você não estaria aqui...

A8: É, eu conheço um japonês que está aqui a cinqüenta anos e pra você
entender o japonês é uma lástima. Eu conheço um italiano que está aqui há dez
anos e ele fala igual a gente, você não sabe que ele é de lá... acho que é um
pouco a minha cara né...

A3: Depende de pessoa pra pessoa...depende do quanto a pessoa está disposta
a aprender, se ela achar que, veio prá cá e ela achou que não era tão importante
aprender a língua, mesmo porque veio pra cá com outros japoneses e
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conversava tudo em japonês... é a mesma coisa, eu tenho amigos que estão em
Orlando e estão trabalhando em um restaurante e eu perguntei pra eles, e aí se
ta aprendendo melhor, e ele falou, não, trabalho só com brasileiro... não estou
aprendendo nada... e se você for ver o cara tem o melhor curso que ele poderia
ter grátis, você concorda, e ele não está aproveitando.

P: Bom, gente, e a última que é falar inglês com sotaque brasileiro...

A5: Normal, se o cara não entender... (risos)

A8: Ah, o sotaque brasileiro, o português acho que é uma língua boa para você
falar qualquer outra, você tem quase todos os fonemas...

A3: Acho que a não ser que você more por um bom tempo em um outro país,
você não vai aprender a falar perfeitamente ou igual aos nativos, eu acho que se
você falar bem, não tem nenhum problema você falar com sotaque de outro
país... o importante é você falar bem...

A2: É como o portunhol...
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4. Transcrição da entrevista referente ao questionário 2 – primeiro aluno

P: Então Gilão, por que você estuda inglês??

G: E eu estudo inglês hoje porque não, hoje o inglês não é mais o diferencial, é
o pré-requisito para qualquer vaga que você vá disputar  em qualquer empresa
então mesmo que você nem use eles precisam do inglês que e um diferencial
para critério de desempate e para qualquer outra vaga você precisa fazer a
prova você tem que estudar tem que, tem que ter o inglês. Não e mais
diferencial e pré-requisito.

P: Ta, então você não faz por que você gosta? Se não fosse pré requisito
você...?

G: Não, eu faria... estudaria mais não com o afinco que estudo e com a
preocupação que estudo, mais estudaria sim. Porque eu gosto de viajar e acho
importante se falar.

P: Mais o principal objetivo?

G: Meu principal objetivo é por causa do trabalho, e pra onde eu quero chegar
eu quero me
tornar tanto gerente como diretor você precisa ter inglês no mínimo e outra
língua né!

P: Então qual você falaria qual e a importância da língua inglesa na sua vida?

G: A minha projeção profissional. Ta.

P: E qual a sua visão a respeito à cultura de paises de língua inglesa? Ai eu
coloquei Inglaterra estados unidos, mais dentre outros não só esses dois, qual
sua visão a respeito a língua e a cultura?

G: A eu acho que ela... eu não sei ao certo porque que ela foi escolhida pra ser
a língua universal mais a... ou pela facilidade, que queira ou não é mais fácil pra
se aprender, ou pelos Estados Unidos por ser o principal pais, o pais de primeiro
mundo, mais a... Visão que eu tenho dos paises assim tirando os estados unidos
que eu num... Não vejo como um, eles impõem muita coisa, eu não concordo.
Mais a Inglaterra e um pais que eu gostaria muito de conhecer.

P: Então se num curso de inglês um professor propor estudar, trazer as partes
culturais desses paises, dentre outros, você acha que é valido? Você gostaria?

G: Ah, eu acho importante, porque que além de você entender como que é a
língua, você tá entendendo a cultura porque às vezes, você saber como
funcionam hábitos como funciona, como você pode se portar como você não
pode se portar falando com pessoas de outros paises acho que não só países
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de cultura inglesa, mais poderiam trazer de outros paises. Às vezes muitos
paises usam também a língua inglesa, que nem a África do Sul também tem
outras culturas acho interessante trazer, tudo que tiver de informação adicional é
bom.

P: O que você acha que deveria ser ensinado nos cursos de inglês?

G: Acho que o pessoal tem que focar muito na conversação e no listening,
porque hoje a maior parte das pessoas que converso até conseguem se
comunicar por e-mail bem mais na hora de falar e de se comunicar verbalmente
ou por telefone, isso é uma deficiência de todos, é impressionante todo mundo
tem esse problema, pelo menos que eu conheço, lá no trabalho meus colegas
de trabalho todos tem essa deficiência tanto no listening quanto no speaking.

P: Então, fazer mais prática oral e poder ouvir também... conseguir entender.

G: Entender por telefone, por tentar fazer vídeos e bastante coisas, porque é
coisa que você não tá, você falar de um assunto que você num tá de acordo, é
que nem escutar um jornal na televisão, às vezes você tá escutando noticias que
você não sabe o que que é, então é difícil de compreender quando é inglês,
então tem que focar bastante isso daí.

P: E acredito que a maioria dos contatos que você tem, não é com a pessoa ao
vivo na sua frente...

G: Maioria não maioria e por telefone.

P: Ou conference call.....

G: Ou conference call, que e pior ainda!

P: E imagino.

G: E porque fala longe do telefone, e não e com você e com um monte de gente,
e é complicado.

P: Ok. E a pergunta é assim, o que é estudar aspectos culturais pra você, vamos
pensar em alguns exemplos, que nem eu falei nessa outra pergunta aqui, o que
você acharia de o professor trazer aspectos culturais? Você já falou que seria
legal, importante. Mais quando eu falo assim, estudar aspectos culturais dentro
da sala de aula. O que você imagina que seria isso?

G: E eu acho muito interessante você falar de como uma pessoa trata a outra,
por exemplo, eu não posso chamar se eu não te conheço por Dani, vão te
apresentar e na primeira vez, vou começar a te chamar de Dani, ou tocar em
você pra falar, porque brasileiro tem muita mania de tocar, de conversar com as
mãos, de chegar perto de cumprimentar com beijo. E eu já vi pessoas que foram
cumprimentar americanos com beijo, e a pessoa ficou meio receosa de fazer
isso, então eu acho que isso daí, são esses tipos de cultura que eu acho
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importante de trazer. A pontualidade, o que que pra eles é importante, o que
seria uma ofensa, o que que não é ofensa, isso eu acho essencial.

P: Então são aspectos que poderiam influenciar na imagem que você vai
construir pra essa pessoa?

G: Com certeza! Eu acho que sim.

P: Ok. e bom, eu coloquei, qual importância de se estudar aspectos culturais nos
cursos de inglês? Você colocou aqui que na sua opinião, que deveria ser
ensinado é a prática oral, então esses aspectos culturais entrariam ai?

G: A sim eu creio que sim, pode ser feita bastante dinâmica com toda turma. E
acho que entraria sim nessa parte. Tanto você ensinar essa parte de como falar,
como se portar, e fazer que todos os alunos se interajam.

P: E como você se sente ao estudar a cultura de paises de língua inglesa? Se
você sente alguma aversão?

G: Não, acho que não quanto mais agente aprende melhor é, aversão nenhuma,
eu acho importante, como eu comentei antes de você ter essa... esse feeling de
você saber pelo menos o mínimo, do que você pode fazer do que você pode não
fazer, do que é educado e do que é mal educado você fazer, acho que isso é
essencial. Mais assim aversão nenhuma, muito pelo contrário, acho que no
máximo vai agregar mais, pra você nunca vai subtrair, então eu acho que quanto
mais informação você tiver é importante.

P: A última pergunta, é assim, tem alguns estrangeiros sei lá, que vem como o
presidente lá da GM né, que teve que estudar português. Então você acha que
esses estrangeiros ao aprenderem o português, também deveriam estudar
nossa cultura?

G: Com certeza, porque eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que mora
num outro país, é entender a cultura e principalmente respeitar, a cultura do
outro país, não é porque você é de fora ou porque você... você tá lá trabalhando
lá, você faz parte daquela sociedade, você tem que saber a cultura daquela
sociedade, é essencial, se simplesmente você fala a língua, não quer dizer
nada...

P: Seja qual for o pais né!

G: Qual for o pais, não tem, se você for morar na Índia, você tem que respeitar a
cultura deles, porque você está na casa deles, você está no lugar deles. Você
tem que no mínimo conhecer, não precisa seguir o que eles seguem, mais no
mínimo você tem que respeitar a cultura deles, é o mínimo que você tem que
fazer. E a língua também eu acho que deve falar sim, porque você tá dentro de
um país, você tem no mínimo um esforço, pra falar o mínimo com as pessoas,
não que você tenha que ser fluente no português, mais por exemplo você
comentou do presidente da GM ele falou português em três meses, então ele se
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esforçou pra entrar na cultura do Brasil tentar falar, ter o respeito pela nossa
língua e pelo nosso pais, isso também é importante.

P: Tem uma pergunta que eu não coloquei aqui, mais é a respeito de sotaques,
então quando você tá falando em inglês você se preocupa em falar com algum
sotaque, se aperfeiçoar, ser mais parecido com algum, ou você acha que isso
não e importante?

G: Não eu tento falar, eu procuro, quando eu falo, eu procuro falar bastante no
sotaque britânico. Porque como eu fiz o curso lá na África do sul, e a professora
elogiou muito a minha dicção, porque eu falava muito claro as palavras, é muito
fácil, americano acho que americano come muito, parece minero falando.

P: Entendi.

G: E o britânico, eu me espelho mais pra falar, acho mais compreensível do que
o americano.

P: Ok, é isso aí.
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5. Transcrição da entrevista referente ao questionário 2 – segunda aluna

P: Então... Por que você estuda inglês?

B: Em primeiro lugar porque é uma necessidade, não vou dizer que eu amo a
língua inglesa, mais é porque eu preciso estudar inglês por conta do trabalho, e
também da comunicação acho que hoje é impossível se comunicar-se com
outras pessoas, principalmente na área acadêmica se eu não tiver a língua
inglesa. Acho que esse e o principal motivo que estudo inglês.

P: E qual você diria que é a importância da língua inglesa na sua vida?

B: Apesar de ser assim... como eu falei... eu não estudo por uma questão de
gosto ou prazer, mas a língua inglesa, por outro lado, tem me proporcionado
uma abertura assim de mundo, eu acredito porque, quando eu me comunico
com outras pessoas, leio alguma coisa em inglês faço pesquisas, eu consigo
detectar outras visões de mundo, outras culturas, então pra mim a importância é
assim enorme, pra estudar inglês por isso que também, eu acredito que por
esses motivos também me estimulam o estudo do inglês, pela importância de
abertura de mundo.

P: Quando você fala assim que não é por um gosto pessoal, por quê que não é?
Tem alguma coisa assim, que te empeça de gostar seja por um...?

B: Acho que e, quando eu comecei a estudar inglês, os métodos... não sei se
era pelos métodos, eu não me sentia motivada, e eu comecei em cursos, vários
cursos, e o único que me estimulei mais foi quando eu estudei na Cultura
Inglesa. Mais ai veio à questão do tempo né mais os outros eu acho que entrei
em uns 3 tipos de cursos de inglês, eu ia assim meio forçado né, eu achava que
o método não era um método envolvente, você tinha que aprender aquilo não
tinha uma coisa que estimulasse, como por exemplo, troca de informações
culturais, acho que desenvolver projetos, a partir do o  aprendizado da língua,
era uma coisa muito tradicional eu achava.

P: Então foi mais relacionada aos métodos que foram utilizados do que o idioma
em si?

B: É, talvez eu ache que por isso que... tanto que hoje eu vejo a língua inglesa
de outra forma, porque eu consigo me comunicar com as pessoas, mas no inicio
assim eu acho que os métodos me desmotivavam. Porque muitos cursos
começaram com gramática. Gramática em qualquer língua né, é difícil, ou a
famosa “decoreba” né, então era muita “forçação” né. Eu acredito que eu to
mudando meu..

P: Ponto de vista?
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B: Sobre a língua inglesa, mudei bastante eu acho que por isso que falei, o
último curso que eu fiz me deu uma visão assim mais...

P: A mudança foi por conta de outras metodologias?

B: É porque acho que a questão de você falar, de você escrever, você ler e você
ouvir, acho que são os quatro pontos na Cultura, mesclados eles ajudam a
entender um pouco mais né, porque você acaba nem acaba sentido que você
esta aprendendo agora a gramática, depois... você vai percebendo no dia-a-dia
assim, que você vai adquirindo conhecimento natural não é assim uma coisa,
agora você vai estudar isso, depois isso.

P: E qual sua visão de cultura de paises de língua inglesa, como EUA Inglaterra,
não somente, mais né? Mas são os que mais se sobressaem...

B: Assim eu não conheço muito eu vou falar o que eu ouço dizer, primeiro assim
que a questão cultural dos EUA apesar de falar a língua inglesa e bem diferente
do inglês da Inglaterra, mais...

P: Diferente assim, em quais aspectos?

B: Eu acho que o americano é mais desencanado... mais ele também e muito
assim, acho que... não se é por deterem um pouco mais a referencia de língua
inglesa eles são muito...

P: Os americanos?

B: Tanto os americanos, mais também os ingleses né, a impressão que eu tenho
né, eles, por exemplo, e só o inglês e só a cultura deles que vale, apesar de que
minha visão que isso ocorre mais com os americanos do que com os ingleses
porque os ingleses me parece que conseguem culturalmente trocar mais, agora
são culturas que eu acredito que assim, principalmente na Inglaterra, é uma
cultura milenar né, acho que tem muita coisa que toda aquela questão de rei,
rainha, aquelas coisas lá de castelos, a organização né, acho uma coisa
interessante. Agora o americano, dá a impressão de que, em relação ao inglês,
é mais light nesse sentido, mais ao mesmo tempo parece que ambos detêm um
conhecimento, que a impressão que eu tenho, principalmente o americano, que
só eles que detem o melhor conhecimento do mundo, é o melhor pais do mundo,
então... Mas eu não sei se era isso que era...

P: Não é exatamente isso que você falou, não é o que eu quero, é exatamente o
que você tem pra contribuir... então o que você acha que deveria ser ensinado
nos cursos de inglês?

B: Ah, claro acho que a cultura desses paises, que acho que é bom né, sempre
a gente aprender, porque uma língua... não tem como separar a língua da
cultura do pais, mas ao mesmo tempo, eu não sei né... é difícil a gente pensar
em inglês num pais como o Brasil, porque por exemplo, acho que tem até
algumas palavras que são muito da cultura de cada lugar, ai modifica muito a
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forma da língua inglesa né... Eu acho que e interessante conhecer um pouco
mais não só a questão da língua em si, mais a forma como que eles vivem,
como que eles encaram o mundo, acho que principalmente essas informações
da forma de vida desses paises.

P: E por que você acha?

B: Acho que ajuda a compreender a língua a lógica da língua, porque as
diferenças básicas, por exemplo, o inglês da Inglaterra e dos EUA, estão muito
ligados a isso, os americanos usam mais gírias, uma coisa um pouco... e o
inglês não, tem tem toda uma cultura, um pouco mais formal, e os americanos
mais informais, então o fato de eu conhecer a cultura, a forma de ser das
pessoas de cada pais me ajuda entender um pouco mais o porque que eles
escolhem determinadas palavras ao invés de outras, porque que eles usam
determinadas expressões mais do que outras, então acho que isso e vital pra
ajudar eu conhecer a língua e a cultura do pais.

P: Então o que é estudar aspectos culturais pra você? Acho que você já falou
alguns momentos das outras questões, que exemplos você teria pra, por
exemplo na sala de aula, para o professor trazer informações de aspectos
culturais o que seria isso?

B: Eu acho que uma coisa é a, um pouco da historia do país, a forma que como
esse país se organiza, até politicamente como que as pessoas, elas vivem por
exemplo, eu sei que nos EUA, em alguns lugares principalmente em Nova York,
tem as vezes bairros específicos pra determinadas etnias por exemplo, tem a
questão da segregação racial, querendo ou não né, eu não sei, por exemplo, se
um negro norte americano e diferente de um negro inglês, essas misturas, acho
que isso é interessante porque muda muito, e mais o que... Acho que e os
hábitos também né, das pessoas, dos costumes, tem toda uma questão né que
determinados paises, da impressão, por exemplo, que nos EUA, eles valorizam
muito mais o 4 de Julho do nos o 7 de Setembro, uma coisa assim né. Porque,
por exemplo, porque o americano se valoriza tanto, existe uma questão, eu sei
que existe uma questão religiosa parece também por de traz. E porque que nos
como brasileiros, a gente, eu não sei hoje mais a um tempo a traz o sonho e ir
pra os EUA, parece que lá é a terra prometida... não é a terra prometida na
Inglaterra? Então eu acho que tem uma coisa por de traz disso né, e que eles
tem uma resistência pra aprender outras línguas. E muito raro ver um norte
americano que chega aqui e fala português, ou pelo menos tenta falar né, a
gente tem que se esforçar, pra encontrar um tradutor, aprender a língua, pra
poder se comunicar, então é um pouco diferente.

P: E, bom eu acho que a importância você acabou falando aqui nessas outras
questões...
Então como você se sente ao estudar a cultura de paises de língua inglesa?

B: Eu acredito, e aquilo que falei no inicio que é uma questão de ampliar seu
universo, porque, querendo ou não, a língua inglesa, hoje e uma língua mundial,
que você utiliza ela em praticamente qualquer país pra se comunicar. Mais saber
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a cultura de origem, eu acho que é legal pra poder aprofundar mais a língua, e
até estimular os alunos pra conhecer mais o porque disso o porque daquilo,
como que as pessoas vivem como as pessoas mais ou menos pensam, e
porque que, por exemplo, a gente ouve falar que eles conhecem pouco da
geografia do mundo né, quer dizer, é aquilo que eu falei... mais dos norte
americanos, dessa centralização do pais, por exemplo, qual a impressão que
eles dão, que eu ouço falar,  é que tem a impressão que o Brasil é um lugar
cheio de animais e índios estão andando pelas ruas...

P: Que a capital é Buenos Aires...

B: É... exatamente é a questão geográfica acho que uma questão de espaço, de
fronteira né, que eu não sei que acho que a gente acaba, não sei... tendo até
tem uma ampliação cultural maior que a deles né, que agente como brasileiro
tem que conhecer um monte de coisa, não vou dizer que agente e o melhor do
mundo mais assim, a gente tem que aprender a língua do outro tem que porque
nosso pais é enorme e só fala português e as fronteiras é em espanhol... eu
acredito que essa questão cultural é a chave de aprender uma língua, eu
acredito

P: OK, obrigada... e você acha que os estrangeiros que aprendem nossa língua
também tem que aprender nossa cultura?

B: Com certeza, eu acho que os que eu mais, pelo menos assim, os que eu
tenho contato, o que fascinam eles é a questão cultural, às vezes quando a
gente tem um programa na universidade que vai receber um grupo sempre se
coloca uma questão cultural né, é uma coisa que chama a atenção... a comida,
que a nossa comida é muito variada, a música, teatro, a dança, as chamadas
artes populares, que é uma coisa que não sai do simplesmente do museu, mas
que tá no cotidiano das pessoas, até a 25 de Março...

P: Lá eles fazem a festa né!

B: Ou outras naquelas feiras artesanais e projetos ligados a questão cultural,
acho que isso daí  com certeza eles... deveria vir no pacote... Pra no caso os
estrangeiros né.

P: E o que eu coloquei aqui de questão de sotaque,  a gente percebe que alguns
alunos têm a preferência por algum tipo de sotaque o inglês da Inglaterra o
inglês dos EUA, eu quero saber como você se sente em relação a isso se você
tem preferência se você procura seguir algum ou não...?

B: Eu, no inicio, eu sempre gostei mais do som do inglês da Inglaterra, mais hoje
eu estou um pouco mais flexível, acho que desde que eu aprenda a língua pode
ser sotaque de um de outro e, porque eu acho que a gente deve saber se
comunicar, porque o inglês da Inglaterra for simplesmente sinônimo de
formalidade, mais tem hora que ele vai ser informal tem que ser informal acho
que se eu consigo me comunicar, independe do sotaque um ou outro, porque
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querendo ou não, eu acho que é bom saber dos dois, é bom você.. novamente,
saber mais da cultura dos paises né, então você consegue falar.

P: Pronto, está livre!


