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Aqueles de nós, presumivelmente minoria no mundo,  

que existem numa só língua por toda uma vida podem sofrer limitações inerentes  

a essa condição e ser levados a perceber o mundo por uma perspectiva 

naturalizadamente enviesada. Isso vale para a percepção da mono-língua como 

sistema gramatical e ordenador semântico único, mas vale igualmente para a língua 

como sistema comunicativo construído por uma cultura e que nela permanece para 

dar sustentação à vida em sociedade. 

(ALMEIDA FILHO, J. C.P., 2010) 

 
 
 



 
 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL:  
interface no livro didático de língua inglesa do ensino médio 

 

RESUMO 

 

A relação entre língua e cultura sempre suscita reflexões e debates na área de ensino 
de línguas, em particular, no ensino de uma língua internacional como é o caso da 
língua inglesa (LI). A atual situação desse idioma demanda uma abordagem 
intercultural que possibilite trazer, para a sala de aula do ensino médio, a pluralidade 
cultural que ele pode representar. Nesse sentido, considerando ser o livro didático 
(LD) um dos principais recursos de ensino nas aulas de língua estrangeira (LE) na 
escola regular, esta pesquisa qualitativa tem como objetivo geral verificar se os 
aspectos culturais presentes no LD de LI para o ensino médio refletem a atual 
condição desse idioma enquanto uma língua de comunicação internacional. Para 
condução de nossa investigação, duas coleções, aprovadas pelo Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) para uso nas escolas a partir de 2015, foram escolhidas para 
compor nosso corpus. Para análise dos LD, aqui considerados como documentos 
pedagógicos, os tópicos neles abordados foram identificados e categorizados, 
permitindo, assim, uma representação condensada do corpus. A partir dessa 
identificação, conduzimos uma análise eminentemente interpretativa dos dados, 
focalizando os seguintes pontos: (I) percepção da situação da LI no mundo; (II) o 
acesso a discursos de diferentes comunidades que se expressam na LI; e (III) a 
representação da cultura brasileira. Como arcabouço teórico foram utilizados 
trabalhos de autores voltados para a cultura no ensino de LE (KRAMSCH, 2012; 
MATSUDA, 2009, 2012a, 2012b; MENDES, 2007, 2011, 2015; SIQUEIRA, 2011; 
2012) e estudos acerca do ensino da LI numa perspectiva de língua internacional 
(MCKAY, 2003; RAJAGOPALAN, 2011; SHARIFIAN, 2009). Nossa pesquisa alicerça-
se também em investigações anteriores do LD de LI, em especial no estudo conduzido 
por TÍLIO (2006), bem como nos documentos oficiais norteadores do ensino de LE na 
escola regular. O resultado de nossa investigação demonstra que o LD do ensino 
médio apresenta a LI como uma língua franca, presente em diferentes partes do 
mundo, que possibilita a comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Contudo, 
a presença de referências culturais norte-americanas e britânicas ainda são 
predominantes, apontado para uma necessidade de maior equilíbrio na representação 
das comunidades que se expressam nesse idioma no LD. Com relação à cultura 
brasileira, constatamos ser essa trabalhada de forma satisfatória, havendo sempre a 
preocupação de estabelecer uma relação entre os temas abordados e a realidade na 
qual os estudantes encontram-se inseridos, possibilitando assim o desenvolvimento 
da competência intercultural. 

Palavras-chave: competência intercultural, ensino de língua inglesa, livro didático 

 

 

 

 

 



 
 

INTERCULTURAL COMPETENCE: 
interface in English textbooks used in Brazilian high schools 

 

ABSTRACT 

 

The relation between language and culture has always been an issue in the field of 

language teaching, particularly for the teaching of an international language such as 

English. The present situation of this language demands an intercultural approach that 

enables to bring for the classrooms of Brazilian high schools the plurality of cultures it 

can represent. In this way, taking into consideration that the textbook is one of the main 

resources used for the teaching of foreign languages in Brazilian regular schools, the 

aim of this qualitative research is to check if the cultural aspects present in Brazilian 

high school textbooks express the present situation of English as an international 

language. To carry out our investigation, two series of textbooks approved by the 

National Program of Textbook (PNLD) have been chosen as our corpus. For the 

analysis of the books, here considered as pedagogical documents, the topics 

discussed have been identified and categorized, allowing a summarized 

representation of the corpus. From this identification, the conduct of the data analysis 

was predominantly interpretative and focused on the following points: (I) perception of 

the situation of English in the world; (II) the access to the discourse of different 

communities which express themselves in English; and (III) the representation of the 

Brazilian culture. Our theoretical framework is comprised of studies related to culture 

in the teaching of foreign language (KRAMSCH, 2012; MATSUDA, 2009, 2012a, 

2012b; MENDES, 2007, 2011, 2015; SIQUEIRA, 2011; 2012) and the teaching of 

English as an international language (MCKAY, 2003; RAJAGOPALAN, 2011; 

SHARIFIAN, 2009). Our research is also based on previous investigations of textbooks 

used for the teaching of English as a foreign language, especially the study conducted 

by Tílio (2006), and on the official guidelines for the teaching of foreign languages in 

Brazilian regular schools. The result of our investigation has shown that the textbook 

used in high school presents the English language as a lingua franca, present all over 

of the world, which enables the communication among people of different cultures. 

However, the presence of American and British cultures are still prevalent, indicating 

the need of a better balance in the representation of communities that express 

themselves in English in the textbooks. Concerning the representation of Brazilian 

culture, it was possible to notice during our study a constant preoccupation on the part 

of the authors of the textbooks in establishing a relation between the topics discussed 

and the reality the students take part, thus allowing the development of their 

intercultural competence. 

Keywords: intercultural competence, English language teaching, textbook 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo de línguas estrangeiras é visto, muitas vezes, como uma maneira de 

compreender o outro e sua cultura. Liddicoat e Scarino (2013) ressaltam que, na 

medida em que a globalização e o desenvolvimento tecnológico passaram a moldar 

nossas vidas e as formas pelas as quais nos comunicamos, houve um crescente 

reconhecimento da importância de se integrar a competência intercultural ao processo 

de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (doravante LE). 

Para esses autores, no entanto, um dos desafios encontrados com relação a 

essa integração tem sido o de mover-se do reconhecimento da necessidade de um 

foco intercultural na educação de línguas para o desenvolvimento da prática. O 

trabalho de Liddicoat e Scarino (2013) aborda essa questão partindo da perspectiva 

de pesquisas voltadas para o ensino e aprendizagem de línguas realizadas na 

Austrália, Europa e Estados Unidos. 

Trazendo a discussão para a realidade brasileira, podemos observar que os 

documentos oficiais orientadores da educação básica, tais como as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (doravante OCEM), consideram que “[...] o valor 

educacional da aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito além de 

meramente capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua estrangeira para fins 

comunicativos” (BRASIL, 2006, p. 92). 

Para o referido documento, o qual, nesse aspecto, encontra-se em consonância 

com orientações feitas em outros documentos oficiais da educação, o ensino da LE 

necessita estar relacionado a questões referentes à cidadania, pois dessa forma é 

possível contribuir para a compreensão e a reflexão sobre o lugar ocupado pelo aluno 

na sociedade, possibilitando que ele possa observar se está incluído ou excluído do 

processo social e cultural que analisa (BRASIL, 2006, p. 93). 

Nesse contexto, consideramos ser primordial o panorama no qual se encontra 

a língua inglesa (doravante LI), pois, atualmente, escolher uma denominação para 

esse idioma tornou-se uma questão extremamente problemática, uma vez que 

denominá-lo como LE, fato que ainda ocorre no Brasil, ou como segunda língua 

(doravante L2), não dá conta das inúmeras formas como essa língua é utilizada ao 
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redor do mundo. Dentre as denominações utilizadas para designar a LI, de acordo 

com Gimenez, Calvo e El Kadri (2011), podemos citar: língua estrangeira, franca, 

adicional, mundial, global, multinacional e transnacional. Optar por um desses termos 

não é tarefa fácil, visto que essa escolha implica posicionamentos tomados acerca do 

uso e do ensino dessa língua no mundo de hoje. 

Independente do termo que se adote, no entanto, não há como negar que 

aprendizes de inglês como LE são, na verdade, aprendizes de inglês como uma língua 

de comunicação internacional (doravante ILI). Moita Lopes (2008, p. 318) aponta que, 

devido ao seu alcance global, a LI tornou-se “[...] uma possibilidade de ter acesso a 

outros discursos sobre o mundo e sobre quem somos ou podemos ser, sendo, 

portanto, um veículo para construir uma outra globalização com base nos interesses 

de seus falantes.” 

No que concerne ao ensino da língua inglesa (doravante ELI), Gimenez, Calvo 

e El Kadri (2011) apontam a existência de aspectos lacunares nos estudos realizados 

até o momento. As referidas autoras pontuam que os materiais didáticos ainda se 

apoiam numa visão da LI como língua LE, adotando o modelo do falante nativo. Para 

elas, 

Com o deslocamento do falante nativo e a cultura a ele associada, as 
propostas pedagógicas para desenvolvimento da interculturalidade 
poderiam ser melhor detalhadas. [...] os responsáveis pelas políticas 
educacionais precisam se inteirar do debate que vem ocorrendo 
especialmente na academia, a fim de reconhecer que mudanças são 
necessárias, especialmente com relação a questões educacionais. 
(GIMENEZ et al., 2011, p. 9). 

Nos últimos anos, tem sido possível observar algumas ações governamentais 

no intuito de oferecer um ensino médio de melhor qualidade. Dentre essas ações 

destaca-se a implantação do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Médio (PNLEM) em 2004. Esse programa foi criado pela Resolução nº 38 do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e universalizou, de forma 

progressiva, a distribuição de livros para alunos do ensino médio público de todo o 

país. Os livros de LE – inglês e espanhol –, no entanto, tiveram sua entrada no PNLD 

recentemente e só passaram a ser distribuídos para os alunos de escolas públicas a 

partir de 2012. 
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De acordo com o Guia de livros didáticos PNLD 2015 ensino médio – Língua 

Estrangeira Moderna (BRASIL, 2014, p. 7)1, a avaliação das coleções escolhidas “[...] 

pautou-se em uma concepção de ensino de língua estrangeira associada à formação 

de cidadãos engajados com o seu entorno e com o de outras realidades socioculturais 

no Brasil e em outros países.”  

Em decorrência disso, o documento aponta que se constituíram como 

elementos fundamentais para a composição dos critérios de avaliação adotados, o 

foco na formação do leitor crítico e a viabilização de acesso a diversas situações de 

uso da língua, assim como de seus propósitos sociais, reportando-se, portanto, a “[...] 

uma visão de escola defensora do acesso ao conhecimento, da valorização da 

pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como dos aspectos 

socioculturais de outros povos.” (BRASIL, 2014, p. 7). 

Podemos observar, portanto, que os documentos norteadores da educação 

básica, ao apontarem para um ensino de LE voltado para o desenvolvimento da 

cidadania, reconhecem não só a importância do desenvolvimento do conhecimento 

sobre outras culturas, mas, principalmente, o potencial oportunizado pelas aulas de 

LE para que os estudantes possam refletir sobre suas próprias crenças e visões de 

mundo em relação a outras culturas. É importante ressaltar que, para as OCEM 

(BRASIL, 2006), essas culturas não devem ser tomadas apenas em termos de 

culturas estrangeiras, mas também em termos das diferentes culturas presentes na 

realidade brasileira. 

Essa postura nos permite identificar a recomendação de um ensino de LE 

orientado por uma ênfase na competência intercultural. Isso equivale a dizer que não 

se trata apenas de trazer para a sala de aula de LE informações sobre diferentes 

culturas, mas de possibilitar a compreensão de que nossa própria cultura molda nossa 

percepção a respeito de nós mesmos, do mundo e de nossas relações com os outros. 

Nesse sentido, é possível constatar que os documentos apresentam um 

discurso não contraditório, pois tanto o edital de convocação para o processo de 

inscrição e avaliação das obras didáticas do PNLD 2015 para o ensino médio, assim 

como o Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014), em consonância com as OCEM (BRASIL, 

                                                           
1 Esse documento será mencionado, no decorrer do trabalho, como Guia PNLD 2015 ou, simplesmente, 
Guia.  
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2006), incluem o tratamento dado aos aspectos culturais das comunidades falantes 

da língua a ser aprendida e das comunidades brasileiras, nas obras inscritas, dentre 

os critérios eliminatórios específicos para o componente curricular de LE. 

No que diz respeito ao ELI, o ensino da cultura, durante muito tempo, esteve 

associado às culturas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Já há algum tempo, 

entretanto, tal posicionamento vem sendo questionado e problematizado em 

pesquisas da área, visto que, em decorrência do reconhecimento do papel do inglês 

como uma língua franca (doravante ILF), houve a necessidade de se lançar um olhar 

crítico a noções, abordagens e metodologias estabelecidas no campo de ensino dessa 

língua. 

Em diferentes partes do Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014), encontramos 

referências à importância dada ao fato das obras avaliadas permitirem o acesso a 

diferentes comunidades falantes da LE. O Guia não especifica se estão sendo 

consideradas como comunidades falantes da língua estudada apenas as 

comunidades nas quais essa língua é considerada como língua materna (doravante 

L1), dando margem para que se possa interpretar que o livro didático (doravante LD) 

de inglês deve propiciar, também, a presença de comunidades nas quais essa língua 

se configura como L2 ou LE. 

Essa postura nos permite conceber que os critérios apresentados no Guia, no 

que diz respeito ao tratamento dos aspectos culturais presentes no LD de LI do ensino 

médio, apontam para uma visão de ensino dessa língua enquanto uma língua de 

comunicação internacional, na medida em que reflete uma das questões mais 

problematizadas pelos estudos acerca da LI: o falante nativo. Ao tornar-se presente 

em todas as partes do mundo, a LI passou a pertencer a diferentes comunidades e a 

veicular seus discursos. 

Embora o avanço tecnológico tenha trazido novas possibilidades e ferramentas 

para o processo de ensino e aprendizagem de uma maneira geral, o LD continua 

sendo, em muitos casos, a principal ferramenta utilizada por professores e alunos. 

Isso demonstra que o livro ainda é um dos principais recursos para o ELI e é através 

dele que tópicos a serem analisados e discutidos são trazidos para a sala de aula. 

Diante desse cenário, passamos a nos questionar se os contextos culturais 

presentes no LD de LI do ensino médio retratam a atual condição da LI como uma 
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língua de comunicação internacional, possibilitando que os estudantes possam refletir, 

criticamente, a respeito de sua própria cultura e a de outros povos.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Estudos no campo da Linguística Aplicada (doravante LA) apresentando como 

tema o LD têm sido frequentes. Para Rojo (2011, p. 13), temas associados a 

identidades, (novas) tecnologias e materiais didáticos têm contribuído “[...] para a 

atualização em relação aos estudos atuais da LA”. Tal situação, no entanto, não é 

surpreendente se considerarmos que a adição do termo crítico ao campo da LA, 

conforme Pennycook (2006), possibilita a consideração de questões que antes não 

eram vistas como de interesse dessa área de estudos. 

Roth e Marcuzzo (2008, p. 36) apontam que, “[...] Embora a LA não esteja 

apenas voltada para o ensino de línguas, grande parte da pesquisa em LA tem 

buscado soluções para problemas de ensino e aprendizagem de línguas”. No percurso 

da busca pela melhoria desse processo, um dos temas que tem atraído, já há algum 

tempo, a atenção de pesquisadores é o LD, uma vez que o mesmo assume um papel 

relevante na sala de aula. 

Oliveira (2012), ao sugerir dicas para se ensinar cultura no mundo globalizado, 

ressalta ser o contexto da sala de aula de LE controlado tanto pelo professor como 

pelo LD, sendo necessário, como resultado disso, que professores estejam atentos 

para representações culturais explícitas e implícitas no LD. 

De igual modo, o Guia PNLD 2012 reconhece que 

[...] o livro didático deve ser entendido como uma produção que está 
vinculada a valores, posições ideológicas, visões de língua, de ensino 
de língua, de aluno, de professor, e de papel das línguas estrangeiras 
na escola. Assim a escolha do livro didático de língua estrangeira faz 
parte da definição dos rumos do ensino médio público brasileiro. 
(BRASIL, 2011, p. 8). 

Dessa forma, na medida em que os documentos oficiais reconhecem o LD 

como um elemento definidor dos rumos do ensino médio, acreditamos estar sendo 

validado o fato de que muito do que é realizado no processo de ensino e 
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aprendizagem da LE advém do que os professores irão encontrar no LD, mesmo que 

seja para ir de encontro ao que é apresentado nele. 

Investigações acerca do LD de LE, constantemente, o descrevem como 

fornecedor de “[...] conteúdos, textos e atividades que delineiam muito do que 

acontece em sala de aula ou, em muitos casos, moldam ou ainda engessam o que 

deve acontecer na sala de aula.” (RAMOS, 2009, p. 173). 

Segundo Gimenez (2009, p. 7), é possível observar, no que diz respeito ao ELI, 

a permanência de “[...] questões cruciais para melhoria dos processos de 

aprendizagem, especialmente na rede pública de ensino”. A autora pontua que dentre 

essas questões figuram os recursos didáticos disponíveis para professores e alunos, 

os quais podem contribuir para resultados significativos no que diz respeito ao 

aprendizado da LE. 

Em decorrência disso, é possível observar que investigações acerca do LD de 

LE, principalmente após sua inserção no PNLD, continuam a despertar o interesse de 

pesquisadores que têm como objetivo analisar até que ponto esse recurso didático 

tem contribuído para um processo de ensino e aprendizagem significativo da LE na 

escola pública.  

Um número considerável de pesquisas (BRUZ, 2012; COUTO, 2012; SILVA, 

2012; TÍLIO, 2008) têm se voltado, de forma semelhante ao nosso estudo, para a 

investigação do LD de LI abordando questões culturais. No entanto, salientamos que 

grande parte dessas investigações debruça-se sobre a análise de livros utilizados em 

cursos particulares de idiomas, sendo, portanto, LD escritos por autores estrangeiros, 

em sua maioria, e voltados para um mercado global. 

No que se refere a pesquisas voltadas para LD utilizados na escola pública, é 

possível encontrar estudos, como o de Silva (2012), por exemplo, voltados para a 

investigação do LD do ensino fundamental II, havendo, portanto, certa carência de 

pesquisas relacionadas ao LD de LI do ensino médio, em particular depois da 

implantação do PNLEM. 

Embora não haja dúvida com relação ao fato de que a avaliação dos materiais 

pelo PNLD tem permitido o acesso a livros mais apropriados para o ELI no nível médio 

da educação básica, a pesquisa que ora apresentamos permite identificar em que 

medida o LD tem contribuído para o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

alunos. 
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Consideramos pertinente salientar que o interesse pelo estudo do aspecto 

cultural, no LD do ensino médio, surgiu em decorrência de ser este o nível da 

educação básica no qual atuamos há mais de vinte anos. Atualmente, trabalhamos 

como professora de inglês no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA) e nos encontramos lotada no campus da cidade de Ilhéus, contudo, no 

decorrer de nossa carreira também trabalhamos na rede estadual durante muito 

tempo. Desse modo, convivemos, durante um bom tempo, com a realidade de não 

termos LD na escola pública. 

O ELI na escola regular, em particular no setor público, como é do 

conhecimento geral, sempre foi visto como ineficiente e desacreditado, havendo a 

crença, por parte de todos os envolvidos nesse processo, de que para tornar-se 

fluente na LI, o estudante precisa frequentar um curso particular de idiomas. Na 

atualidade, essa crença ainda persiste, sendo atribuída à escola a função de preparar 

os estudantes para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (PAIVA, 

2015). 

Em razão disso, muitos professores defendem ser o objetivo principal do ensino 

de LE, nas escolas, o desenvolvimento da compreensão leitora, apegando-se, assim, 

ao ensino de estratégias de leitura e ao ensino da gramática. Nossa experiência, 

entretanto, tem mostrado que muitos estudantes da escola regular desejam muito 

mais que isso das aulas de inglês no ensino médio, nos desafiando a atender suas 

expectativas no que diz respeito ao aprendizado desse idioma. 

Igualmente, temos conhecimento de que ensinar LE num grupo heterogêneo, 

não só no que se refere ao conhecimento da língua sendo estudada, mas, também, a 

interesses e culturas tão diferenciadas, constitui-se como um desafio que o professor 

necessita enfrentar. Sendo assim, para começar a atender às expectativas dos 

estudantes do nosso contexto escolar e fazê-los se sentir mais seguros ao tentarem 

se expressar em inglês, começamos a conscientizá-los das diferentes variantes da LI 

pelo mundo. 

Nesse contexto, aliando nosso interesse por pesquisas voltadas para o ensino 

do ILI e nossa realidade de sala de aula, começamos a nos questionar se o aspecto 

cultural apresentado no LD reflete a atual condição da LI no mundo, apesar de 

sabermos que o contato maior dos nossos estudantes é com a cultura norte-

americana ou britânica em decorrência do acesso mais fácil a essas culturas através 

de filmes e músicas. 
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Através do nosso contato direto com os estudantes, é possível observar que, 

para alguns, aprender inglês ainda está associado à necessidade de se manter 

contato com falantes nativos dessa língua. A partir dessa constatação, começamos a 

nos questionar se o LD busca desconstruir essa crença e outras, apresentando para 

os estudantes o uso da LI como uma língua que permite o contato entre pessoas de 

diferentes culturas.  

 

OBJETIVOS E PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Levando em consideração as implicações trazidas para o ELI devido ao seu 

papel como língua de comunicação internacional e a importância atribuída à cultura 

no processo de ensino de LE pelos documentos norteadores da educação básica, 

nosso estudo teve como objetivo geral identificar se os aspectos culturais presentes 

no LD de LI do ensino médio refletem a condição desse idioma enquanto língua de 

comunicação internacional, permitindo que os estudantes possam pensar criticamente 

sobre sua própria cultura e a de outros povos. Para tanto, os objetivos específicos 

deste trabalho foram os seguintes: 

 observar se há predominância, no LD de LI do ensino médio, de representação 

de contextos culturais de países do Círculo Interno2; 

 analisar a representação da(s) cultura(s) brasileira(s) através dos tópicos 

trabalhados, identificando se a abordagem permite uma reflexão crítica de 

diferentes culturas presentes na sociedade brasileira; 

 verificar se as informações culturais apresentadas oferecem oportunidades 

para o desenvolvimento da consciência intercultural dos alunos. 

Para atingir nossos objetivos, tomamos como norteadoras as seguintes 

perguntas: 

 o LD de LI privilegia a representação das culturas relacionadas a países nos 

quais essa língua é falada como L1? 

 o LD de LI oportuniza reflexões e debates sobre a diversidade cultural 

brasileira? 

                                                           
2 O Círculo Interno, também denominado de Círculo Central, corresponde, conforme a teoria de Kachru 
(1985), aos países nos quais a LI é falada como L1. 
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 as atividades propostas, no LD, oferecem condições para o desenvolvimento 

da competência intercultural dos estudantes do ensino médio? 

 

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está organizada em três capítulos, além das considerações 

finais e referências. 

No Capítulo I, Cultura: Interface no Ensino de Línguas Estrangeiras, iniciamos 

nosso percurso teórico com uma breve apresentação da evolução histórica do termo 

cultura para chegarmos à definição adotada por nosso estudo. Esse capítulo tem 

como objetivo refletir sobre o lugar da cultura no ensino de línguas, em especial no 

ELI que tornou-se uma língua que representa e oferece acesso à cultura de diferentes 

comunidades ao redor do mundo. 

Dando prosseguimento à nossa fundamentação teórica, no Capítulo II, Ensino 

da Língua Inglesa: O Papel do Livro Didático, apresentamos algumas informações 

acerca da LI como uma língua de comunicação internacional e, na sequência, 

trazemos uma reflexão sobre as transformações ocorridas no ensino desse idioma em 

decorrência de sua expansão pelo mundo. Ainda nesse capítulo, voltamos nosso olhar 

para os desafios de ensinar a LI nas escolas regulares e para o papel do LD como 

colaborador desse processo. Dentro dessa reflexão, apresentamos posicionamentos 

de diferentes autores acerca do que necessita ser inserido como conteúdo referente 

à cultura no LD, levando em consideração os diferentes propósitos com que a LI é 

ensinada e aprendida na atualidade. 

No Capítulo III, Análise do LD de LI do Ensino Médio: A Competência 

Intercultural, expomos nossa metodologia de pesquisa, apresentamos nosso corpus 

e descrevemos os procedimentos adotados durante nossa investigação. Dando 

seguimento ao capítulo, apresentamos a análise e interpretação dos dados obtidos, 

tomando como base nossa fundamentação teórica. 

Finalmente, concluímos nosso trabalho com a retomada de algumas reflexões 

feitas ao longo da investigação e, partindo dos resultados encontrados através de 

nossa análise, respondemos às nossas perguntas de pesquisa. Paralelamente, sem 



25 
 

a intenção de sermos prescritivos, fazemos algumas observações com relação a 

questões que necessitam ser revistas no intuito de tornar a apresentação dos 

aspectos culturais, no LD do ensino médio, mais significativos e próximos da situação 

da LI enquanto idioma de comunicação internacional. 
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CAPÍTULO I 

CULTURA: INTERFACE NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

 

A inserção de aspectos interculturais nos currículos de LE de diferentes países 

é notória desde o final da década de 1980 (AGUILAR, 2008). O reconhecimento da 

importância da cultura no processo de ensino de LE, por sua vez, evidencia que o 

aprendizado de uma LE é um processo que vai muito além da transmissão e 

internalização de estruturas da língua sendo estudada. 

No Brasil, os documentos oficiais norteadores do ensino para educação básica, 

de igual modo, destacam a relevância desses aspectos por considerarem que, na 

sociedade globalizada em que vivemos, o ensino de LE deve oportunizar o diálogo 

entre culturas. Esse posicionamento deixa claro que o ensino de LE é compreendido 

como parte da educação como um todo e, desse modo, deve contribuir para a 

formação cidadã dos estudantes. 

No entanto, apesar desse reconhecimento, a cultura permanece como um 

tópico gerador de intensos debates dentro da área de ensino de línguas. A esse 

respeito, Siqueira (2012) aponta ser o local da cultura um dos aspectos mais 

importantes e, ao mesmo tempo, controversos no processo de ensino e aprendizagem 

de ILI em virtude desse idioma fazer-se presente em contextos sociais cada vez mais 

diversificados por todo o mundo. 

Neste capítulo, portanto, reconhecendo a importância de expor os estudantes 

do ensino médio a representações culturais de diferentes comunidades que se 

expressam na LI, nosso objetivo é refletir sobre o papel atribuído à cultura no ensino 

de LE na atualidade, em especial no ELI. Nesse percurso, apresentamos a ideia de 

cultura adotada para nossa investigação dos aspectos culturais no LD de LI do ensino 

médio. Para tanto, iniciamos nossa reflexão apresentando o pensamento de diferentes 

autores para chegarmos à concepção de cultura como algo dinâmico e construído 

através do discurso, possibilitando, como defende Busnardo (2010, p. 125), uma 

percepção que permita a construção de uma postura dialógico-crítica, contribuindo 

para “[...] a formação, em sala de aula, de falantes interculturais.” 
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Temos consciência de que a discussão sobre os conceitos de cultura constitui-

se como um assunto muito amplo que foge ao escopo e interesse deste estudo. 

Contudo, entendemos ser importante, para a investigação aqui proposta, uma breve 

reflexão sobre alguns momentos da evolução histórica desse termo, ou nas palavras 

de Mendes (2015, p. 214), refletir “[...] sobre alguns pontos de parada nessa longa 

estrada na qual se desenvolveu, e ainda se desenvolve, um conjunto de ideias e 

pressupostos sobre uma das mais importantes dimensões da vida humana – a 

dimensão cultural.”  

No campo das ciências humanas, o conceito de cultura admite diferentes 

interpretações. Encontrar uma definição para essa palavra, portanto, não é tarefa fácil. 

A esse respeito, Dourado e Poshar (2010), no artigo A Cultura na Educação 

Linguística no Mundo Globalizado, iniciam sua reflexão, ressaltando que 

De inata ou hereditária à adquirida, de conjunto de realizações artísticas 
a conjunto de saberes acumulados, de faculdades intelectuais à visão 
de mundo, o termo cultura derrama sua significação em diferentes 
contextos, evocando significados múltiplos e complexos. (DOURADO; 
POSHAR, 2010, p. 33). 

A observação das autoras reflete o fato desse termo ter sido estudado e 

explorado em diferentes áreas do conhecimento, tais como os Estudos Culturais, a 

Antropologia, a Sociologia e a Sociolinguística. Em decorrência disso, pode-se prever 

a existência de tantas definições para esse vocábulo quantos sejam os estudiosos 

que necessitam lidar com ele (OLIVEIRA, 2007, p. 28). 

 

1.1 Cultura: breve evolução histórica do termo 

 

Para Eagleton (2011, p. 51-52), a palavra cultura é ao mesmo tempo ampla e 

restrita demais. Para o autor, “[...] estamos presos, no momento, entre uma noção de 

cultura debilitantemente ampla e outra desconfortavelmente rígida, e que nossa 

necessidade mais urgente nessa área é ir além de ambas.” Não há como negar, 

entretanto, que essa palavra, como destaca Eagleton (2011), guarda em si resquícios 

de uma transição histórica de grande importância, da mesma forma que codifica várias 

questões filosóficas fundamentais. 
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Um dos significados originais do termo cultura é lavoura ou cultivo agrícola. 

Sendo assim, esse termo que, atualmente, derrama seu significado em diferentes 

contextos, é derivado de trabalho e agricultura, colheita e cultivo. A esse respeito, 

Dourado e Poshar (2010) informam que essa palavra esteve, até o século XVI, 

associada ao cultivo da terra. Contudo, a partir da segunda metade desse mesmo 

século, o termo adquiriu sentido figurado, passando a significar também cultivo do 

espírito e desenvolvimento da mente. Dessa forma,  

[...] No século XVIII, Johann G. von Herder (1744-1803) observando a 
diversidade das línguas, a pluralidade das culturas, as características 
particulares dos diferentes povos, nações e períodos, empregou o termo 
cultura no sentido de cultivo, melhoramento e enobrecimento das 
qualidades físicas e intelectuais de uma pessoa ou povo. (DOURADO; 
POSHAR, 2010, p. 35). 

Com relação a essa transição no significado do termo, Eagleton (2011) faz a 

seguinte observação: 

[...] Cultura denotava de início um processo completamente material, 
que foi depois metaforicamente transferido para questões do espírito. A 
palavra, assim, mapeia em seu desdobramento semântico a mudança 
histórica da própria humanidade da existência rural para a urbana, da 
criação de porcos a Picasso, do lavrar o solo à divisão do átomo. No 
linguajar marxista, ela reúne em uma única noção tanto a base como a 
superestrutura. (EAGLETON, 2011, p. 10). 

O autor chama à atenção para o fato da mudança semântica apresentar 

aspectos paradoxais na medida em que as populações urbanas são consideradas 

como cultas enquanto as que vivem lavrando o solo não o são. Fica implícito, por 

conseguinte, que “[...] Aqueles que cultivam a terra são menos capazes de cultivar a 

si mesmos” (EAGLETON, 2011, p. 10). Isso nos permitir inferir que, já na sua transição 

semântica, o termo cultura traz consigo a ideia de que há culturas que devem ser mais 

valorizadas quando comparadas a outras. 

Segundo Dourado e Poshar (2010), Humboldt (1767-1835) foi o responsável 

pela ampliação da noção de cultura ao sugerir que todas as línguas possuíam uma 

visão de mundo. As autoras esclarecem que, segundo Humboldt, as diversas 

maneiras pelas quais uma língua categoriza a realidade acaba por impor na mente 

maneiras de organizar o conhecimento. Sendo assim, para ele, a diversidade das 

línguas não se restringe aos sons ou signos, mas abarca também uma diversidade de 

perspectivas de mundo. Para as autoras, a partir dessa afirmação, Humboldt estaria 
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antecipando a teoria do Determinismo Linguístico, desenvolvida no início do século 

XX no seio da Antropologia. 

Entretanto, o conceito clássico de cultura como a soma dos saberes 

acumulados e transmitidos pela humanidade surgiu no final do século XVIII, articulado 

por historiadores e filósofos alemães com base no Iluminismo. Ainda no século XVIII, 

o termo ganhou outros significados, passando a representar “[...] os traços próprios 

de uma comunidade além do desenvolvimento intelectual do indivíduo.” (DOURADO; 

POSHAR, 2010, p. 37) 

Desse modo, o conceito de cultura foi ampliado, abrangendo, além da parcela 

intelectual cultivada no homem, todo o comportamento aprendido ou adquirido pelo 

homem em sociedade. Conforme Mendes (2015), durante o século XIX, a 

preocupação com a reflexão sobre a diversidade humana contribuiu para o surgimento 

da Sociologia e da Etnologia como ciências autônomas. Dentro desse contexto, na 

busca por um caminho para se pensar a diversidade sem lançar mão de uma resposta 

biológica, baseada na simples diferença de raças, os etnólogos elegeram o conceito 

de cultura como instrumento privilegiado para essa reflexão. 

Segundo Tylor (1871), citado por Dourado e Poshar (2010, p. 37), a cultura, 

considerada em seu sentido etnográfico “[...] é um conjunto complexo que inclui 

conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer outras habilidades ou 

hábitos adquiridos [...]”. As autoras consideram que, com essa definição, Tylor (1871) 

absorve, através da palavra adquiridos, a marca de aprendizado da cultura em 

oposição à ideia de aquisição inata, fruto de uma herança genética, presentes nas 

concepções biológicas de cultura conhecidas até então. 

A concepção apresentada por esse antropólogo fez com que a cultura 

passasse a ser objeto de estudos sistemáticos nos quais se priorizavam sua análise, 

sua classificação e comparação dos diferentes elementos que caracterizavam 

diferentes grupos sociais, abandonando, assim, a antiga noção do termo enquanto 

cultivo das faculdades intelectuais humanas. Dessa forma, no início do século XX, 

buscava-se estudar cada sociedade em seu próprio contexto histórico, evitando 

explicações especulativas sobre a evolução da humanidade. 

Para Mendes (2015), o mérito desse antropólogo deve-se à sua preocupação 

metodológica ao elaborar um conceito capaz de auxiliar a abordagem efetiva dos fatos 
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culturais de um modo geral e sistemático. O conceito desenvolvido por Tylor (1871), 

no entanto, foi, e ainda é, criticado, por seus contemporâneos, como Franz Boas por 

exemplo, e por um grande número de estudiosos que o sucederam. Contudo, é graças 

a Tylor (1871) que foi dado “[...] o pontapé inicial para que, com diferentes interesses 

e olhares, muitos buscassem o desenvolvimento de um conceito de cultura ‘mais 

limitado’, ‘mais especializado’ e ‘teoricamente mais poderoso’ [...]”. (MENDES, 2015, 

p. 207). 

Com relação a Franz Boas, Dourado e Poshar (2010, p. 38) apontam que, para 

esse estudioso, “[...] de todos os aspectos relativos a uma dada cultura, a língua era 

a chave que dava acesso aos outros aspectos da cultura.” Para as autoras, esse 

antropólogo, através dessas considerações, lançou as bases para o Determinismo 

Linguístico, perspectiva a ser desenvolvida mais tarde por Sapir e Whorf. Segundo 

essa teoria, a língua determina o pensamento, ou em outras palavras, só podemos 

pensar em categorias que a nossa língua nos possibilita pensar (YULE, 1997, p. 127 

apud DOURADO; POSHAR, 2010, p. 38). 

O que de fato nos interessa na reflexão das autoras acerca da retomada da 

ideia, desenvolvida por Herder e Humboldt, de que nossa língua nos oferece 

diferentes maneiras de ver e expressar o mundo que nos rodeia, refere-se ao fato de 

que levando à diante esse pensamento, Sapir e Whorf, ao conduzirem estudos sobre 

a língua dos índios americanos, fortaleceram “[...] a visão de indissociabilidade entre 

os conceitos de língua e cultura, o que deu origem à teoria segundo a qual a estrutura 

da língua determina a maneira pela qual as pessoas pensam e se 

comportam”(DOURADO; POSHAR, 2010, p. 40). 

Embora essa teoria desperte controvérsias, concordamos com as autoras ao 

ponderarem que o que importa não é comprovar a veracidade da hipótese de Sapir e 

Whorf, mas, sim, concentrar-se “[...] no leque de possibilidades que essa hipótese 

proporciona ao relacionar a concepção de língua à cultura, à sociedade e ao indivíduo” 

(DOURADO; POSHAR, 2010, p. 40). Levando em consideração esse posicionamento, 

torna-se fácil compreender a razão pela qual um grande número de estudos mostram 

que pesquisadores e educadores de LE admitem que língua e cultura são elementos 

inseparáveis (SHEYERL; SIQUEIRA, 2010, p. 8). 



31 
 

A esse respeito, Sheyerl e Siqueira (2010) citam Clyne (1994) para salientar 

que a língua é a mais profunda manifestação da cultura e que o sistema de valores 

das pessoas desempenham um papel importante tanto na maneira como fazem uso 

da L1 como no aprendizado de uma outra língua. Para os referidos autores,  

Ancorados nessas premissas, poucos refutariam a importância de se 
chamar a atenção para a íntima relação entre língua e cultura, tanto fora 
quanto dentro da sala de aula, em especial no que diz respeito a línguas 
que assumem a condição de idiomas de comunicação internacional. 
(SHEYERL; SIQUEIRA, 2010, p. 8). 

Para Sheyerl e Siqueira (2010), o reconhecimento da relação entre língua e 

cultura tem levado autores, como Warschauer (2000), a salientarem a necessidade 

de reavaliação por parte dos professores de LE no que diz respeito à forma como 

concebem essa relação, considerando também as implicações para a prática de sala 

de aula. 

Rever essa relação implica rever também o que se entende por cultura no 

ensino de uma LE. Salientamos, contudo, não estarmos aqui dizendo haver apenas 

uma definição que se encaixe de maneira adequada na área de ensino de línguas, 

mas concordamos com Mendes (2015) quando a autora reconhece a necessidade de 

buscar um conceito que possibilite a compreensão dos diferentes aspectos que 

compõem nossa vida. 

Iniciamos essa busca através da breve evolução histórica do termo aqui 

apresentada. Na seção a seguir, apresentamos a concepção de cultura adotada para 

a análise das duas coleções de LD de LI que compõem o corpus deste trabalho. 

 

1.2 Cultura: em busca de fundamentos para nossa análise 

 

Para Mendes (2015, p. 203), apesar de muitos considerarem não ser mais 

relevante ocupar-se  

[...] com reflexões sobre a ideia de cultura, sobretudo em tempos de 
globalização e liquidez de tudo, [...] essa ainda é uma discussão 
importante, sobretudo para aqueles que atuam no amplo campo da 
Linguística Aplicada e, mais especificamente, do ensino de LE/L2, 
embora continue sendo uma tarefa complexa. Por um lado, devido ao 
próprio emaranhado de definições e conceitos que cercam o termo ao 
longo de sua evolução no desenvolvimento das ciências sociais. Por 
outro, pela difícil tarefa de se definir e escolher que temas e áreas de 



32 
 

interesse culturais devem ser abordados, sem correr o risco de tropeçar 
nos estereótipos, tão frequentes no cotidiano da sociedade, assim como 
nos planejamentos de cursos e elaborações de materiais didáticos 
voltados para o ensino de línguas estrangeiras. (MENDES, 2015, p. 
203-204) 

A observação da autora relaciona-se com duas questões que consideramos 

importantes no que diz respeito à nossa investigação dos aspectos culturais presentes 

no LD de LI do ensino médio. A primeira delas refere-se ao fato de ponderarmos até 

que ponto a cultura é importante nas aulas de LI na atualidade e a segunda, o que 

deveria ser visto como cultura no LD de LI do ensino médio. 

Ademais, algo explicitado pela autora e que caminhou conosco, durante todo o 

percurso da análise do nosso corpus, foi a dificuldade de nos desvincularmos do 

“emaranhado de definições e conceitos” que acompanham o termo. Por vezes, foi 

necessário ter em mente que as mudanças e necessidades trazidas pela globalização 

nos permitem, já há algum tempo, extrapolar o conceito antropológico de cultura. 

Conforme dito anteriormente neste capítulo, de acordo com a tradição 

antropológica, a cultura é definida como a totalidade de características de um grupo 

social. A cultura de um grupo ou classe, dessa forma, representa um estilo de vida 

particular e diferente em relação a outros grupos. Mendes (2015, p. 207) lembra que 

o estilo de vida, nesse caso, inclui tantos os significados, os valores e as ideias, bem 

como a maneira como esses são refletidos nas instituições, nas relações sociais, nos 

sistemas de crenças, nos costumes e tradições, no uso de objetos e na vida material. 

Apesar desse conceito ser alvo de inúmeras críticas por definir o que é próprio 

de um grupo em oposição a outros, a autora considera ser esse um conceito poderoso 

em razão de se constituir como “[...] a concepção amplamente disseminada no 

pensamento científico e acadêmico, assim como no pensamento da coletividade de 

uma maneira geral” (MENDES, 2015, p. 208) 

Em decorrência disso, na área de ensino e aprendizagem de línguas ainda é 

comum nos depararmos com concepções que têm como base uma visão totalizadora, 

fechada e monolítica de cultura. Embora o lugar de onde a autora fale situe-se no 

ensino da língua portuguesa como língua estrangeira (PLE) ou segunda língua (PL2), 

conceber a cultura com base numa visão totalizadora não é privilégio apenas do 

ensino de PLE ou PL2. Mendes (2015, p. 208) justifica seu argumento apontando que 

em grande parte dos LD de PLE ou PL2, o tratamento dado à cultura destaca “[...] 
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aquilo que, no imaginário comum, representaria a riqueza de um povo, como a 

culinária, as festas populares, as tradições, o comportamento etc.” 

Com relação aos LD de LI do ensino médio, nossa análise possibilitou 

identificar que os aspectos culturais apresentados extrapolam o conceito 

antropológico do termo e buscam um caminho para mostrar aos estudantes a cultura 

como algo não homogêneo e estático. Considerando, então, ser nosso corpus 

composto de duas coleções de LD para o ensino médio, tornou-se fundamental 

observar qual o objetivo do ensino da LE e o papel atribuído à cultura para esse nível 

de ensino nos documentos oficiais.  

Para as OCEM (BRASIL, 2006, p. 91), “[...] no que compete ao ensino de 

idiomas, a disciplina Línguas Estrangeiras pode incluir o desenvolvimento da 

cidadania.” Logo após essa recomendação, encontra-se o seguinte questionamento: 

“[...] como desenvolver o senso de cidadania em aulas de Línguas Estrangeiras? 

Como trazer para Línguas Estrangeiras questões que podem desenvolver esse senso 

de cidadania?” 

Desenvolver o senso de cidadania, conforme explicitado no documento, 

significa criar condições para que os estudantes possam compreender e refletir sobre 

o lugar que ocupam na sociedade, observando se estão incluídos ou excluídos do 

processo sociocultural que analisam. O referido documento concebe a visão de 

inclusão como inseparável do desenvolvimento de uma consciência crítica da 

heterogeneidade e da diversidade sociocultural e linguística. 

Por outro lado, a exclusão está presente, para o documento, “[...] em visões de 

língua e cultura como totalidades abstratas, fixas, estáveis e homogêneas.” (BRASIL, 

2006, p. 96). Esse posicionamento aponta para uma visão de cultura que não se 

coaduna com o conceito antropológico. Além disso, fica claro que o ensino da LE, no 

nosso caso específico a LI, pode trabalhar a favor da inclusão. Esse trabalho 

[...] Poderá ser por meio do ensino de Línguas Estrangeiras por si 
mesmo, atendendo a seus objetivos linguísticos e instrumentais. Porém, 
[...], é com o enfoque que abrange os outros objetivos (culturais e 
educacionais) que esse ensino poderá realizar uma outra contribuição 
valiosa – porque propõe trabalhar no âmbito da formação de indivíduos, 
de cidadãos [...]. (BRASIL, 2006, 97) 

Como sinalizamos na introdução deste capítulo, a análise de nosso corpus 

fundamenta-se num conceito de cultura como algo dinâmico e, para as OCEM 
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(BRASIL, 2006), o enfoque nos objetivos culturais e educacionais condiz com as 

necessidades da sociedade na qual os estudantes vivem: uma sociedade que 

apresenta características próprias por ser “[...] interpelada por uma história e uma 

cultura em constante construção e reconstrução.” (BRASIL, 2006, p. 97). 

A esse respeito, Hall (2005) considera que as culturas nacionais são compostas 

de símbolos e representações. Para esse sociólogo, uma cultura nacional é um 

discurso, uma forma de construir sentidos que influenciam e organizam tanto as ações 

como a concepção que temos de nós mesmos. Ele ressalta que em vez de pensarmos 

as culturas nacionais como unificadas, “[...] deveríamos pensá-las como constituindo 

um dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade” 

(HALL, 2005, p. 61-62). 

Seguindo uma linha de pensamento próxima à de Hall (2005), Kramsch (2012) 

argumenta que a paisagem geopolítica globalizada e a expansão da tecnologia 

mediada por computador mudou a natureza e o papel da cultura no ensino de línguas. 

Para a autora, as interações estabelecidas pelos aprendizes de LE, sejam elas 

presenciais ou online, possibilitam que os estudantes construam suas próprias 

posições de sujeito, isto é, suas identidades, através das perguntas feitas por eles e 

dos tópicos abordados ou evitados durante essas interações. Essas posições de 

sujeito constituem, ao longo do tempo, uma prática discursiva que se constitui como 

cultura. 

Nessa perspectiva, a autora considera que a cultura tornou-se um discurso, 

uma construção semiótica social, na medida em que falantes nativos e não nativos 

podem ver seus horizontes culturais alterados e deslocados no processo de tentar 

compreender os outros, ou nas palavras de Clifford Geertz (1983), citado por 

KRAMSCH (2012, p. 68), no processo de tentar “[...] capturar as visões ‘deles’ em 

‘nossos’ vocabulários [...]”3.  

É relevante ressaltar, que para os documentos norteadores do ensino de LE 

nas escolas regulares brasileiras, os outros não se configuram apenas como os 

membros das diferentes comunidades estrangeiras que se comunicam na língua 

estudada, uma vez que ao falar em outras culturas, o documento esclarece que “[...] 

                                                           
3 No original: “[…] catch ‘their’ views in ‘our’ vocabularies […]” (GEERTZ, 1983 apud KRAMSCH, 
2012, p. 68) 
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com a ampliação dos estudos sobre cultura, pode-se também interpretar que essas 

‘outras culturas’ estão muito próximas de cada professor e aluno, em seus próprios 

meios de convivência [...]” (BRASIL, 2006, p. 97) 

Diante disso, consideramos que o posicionamento apontado pelas OCEM 

(BRASIL, 2006), com relação ao papel da cultura no ensino de LE no ensino médio, 

indica um caminho semelhante ao apontado por Mendes (2015), quando diz buscar, 

através de seus estudos relacionados à importância da cultura no ensino de PLE,  

[...] chegar a uma ideia de cultura que, mais do que um conceito 
abrangente e totalizador, forneça-nos ferramentas para compreender o 
‘estar no mundo’ do homem e todos os aspectos que envolvem essa 
vivência, dentro do seu grupo específico ou fora dele. Isso é 
fundamental para compreendermos como se dá a ancoragem entre a 
língua e a cultura e de que modo essa relação e simbiose afetam o 
processo de ensinar e aprender línguas [...]. (MENDES, 2015, p. 204). 

Kramsch (2012), ao apontar para a cultura como discurso, e Mendes (2015), 

ao buscar um conceito que possibilite compreender o “estar no mundo” do homem, 

fundamentam-se no posicionamento de Clifford Geertz apresentado em uma das 

obras mais representativas sobre o estudo da cultura: A Interpretação das Culturas. 

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 
teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 
sendo essas teias; portanto, não como uma ciência experimental em 
busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado. (GEERTZ, 2008, p. 4). 

Segundo Mendes (2015, p. 211), o aspecto considerado fundamental, para 

Geertz, numa abordagem semiótica da cultura consiste em poder “[...] auxiliar o 

trabalho do pesquisador no sentido de fornecer o acesso necessário ao mundo 

conceitual no qual vivem os indivíduos de uma determinada realidade social.” Obter 

aceso à teia de significados de uma determinada realidade social, contudo, não 

significa tornar-se nativo ou tentar copiá-los, mas estabelecer um diálogo com o outro. 

Como podemos observar, é possível, então, estabelecer um paralelo entre o 

trabalho do antropólogo que, de acordo com Geertz (2008), dentro da abordagem 

semiótica de cultura busca conhecer as teias de significados do outro sem deixar de 

ser ele mesmo e o processo de ensinar e aprender línguas, uma vez que os 

responsáveis por esse processo, professores e alunos, podem ter acesso ao mundo 

conceitual, às teias de significados das comunidades que se expressam na língua 
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alvo, sem, no entanto, deixar de ser quem são de fato, sem a necessidade de 

pretender se tornar nativo ou copiar o nativo. O principal, nesse acesso à teia de 

significados do outro, é o diálogo estabelecido entre diferentes visões de mundo. Esse 

acesso, reforçamos, se dá através dos recursos disponíveis no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas e, apesar dos recursos tecnológicos, o LD ainda figura como 

um dos recursos mais importantes nesse processo. 

Nosso objetivo, ao trazer o olhar de Geertz (2008) sobre a cultura juntamente 

com os rastros desse olhar nos trabalhos de Kramsch (2012) e Mendes (2015) ao 

tratarem do papel da cultura no ensino de LE, é demonstrar que as discussões sobre 

o que se entende por cultura continuam vivas “[...] não só no seio da disciplina que a 

edificou, a antropologia, mas em diferentes campos do conhecimento” (MENDES, 

2015, p. 216). Prosseguindo ainda nas palavras dessa autora: 

[...] independente da área de estudo ou interesse particular, a ideia de 
cultura e, consequentemente, a busca por conceitos mais limitados, 
cientificamente mais poderosos, têm sido um dos campos mais férteis 
de reflexão na evolução do pensamento humano, preocupação que se 
estende da Antiguidade clássica até os dias de hoje. (MENDES, 2015, 
p. 216). 

Essas discussões possibilitaram uma mudança, como foi possível ver através 

dos conceitos de cultura revisitados até aqui, do que era considerado estático para 

algo dinâmico; do que era concebido como homogêneo, hermético e imutável para 

algo múltiplo, aberto e mutável, refletindo, assim, as mudanças, estruturação e 

reestruturação pelo qual vem passando o mundo (MENDES, 2015, p. 217). 

Todas essas considerações, nos permitem estabelecer os fundamentos sobre 

a ideia de cultura tomada como base para a análise do nosso corpus. Concebemos, 

desse modo, que como 

[...] sistemas entrelaçados de signos interpretáveis [...], a cultura não é 
um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 
processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 
descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade. 
(GEERTZ, 2008, p. 10). 

Entender a cultura a partir dessa perspectiva implica reconhecer que ela é 

construída nas práticas discursivas e que não pode, portanto, ser separada do que 

acontece, uma vez que “[...] divorciá-la [...] do que, nessa ocasião ou naquele lugar, 
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pessoas específicas dizem, o que elas fazem, o que é feito a elas, [...] é divorciá-la 

das suas aplicações e torná-la vazia” (GEERTZ, 2008, p. 13). 

Mendes (2015) considera que olhar a cultura sob essa perspectiva ajuda a 

iluminar o trabalho do professor de línguas na medida em que aponta para a 

necessidade do professor reconhecer que, ao ensinar a língua, está ensinando 

sujeitos a viverem em outra cultura, na qual a língua é a sua dimensão primeira. 

Segundo a autora: 

[...] Fazendo um paralelo com o que nos diz Geertz, dissociar a língua 
da vida, do que as pessoas fazem e pensam, de toda a dimensão 
cultural e histórica que as abriga é torná-la sem vida, sem sentido, sem 
função. Por isso importa ao professor compreender a cultura em sua 
dimensão simbólica, histórica e complexa, sempre atravessada pela 
mudança e pelo movimento e contato com outras línguas e culturas. 
(MENDES, 2015, p. 212). 

Considerando tudo o que foi exposto ao longo desta seção, adotamos para 

nossa análise uma noção de cultura como algo que não é estável, pronto e acabado. 

Logo, ao apontarmos ser nosso objetivo identificar se os aspectos culturais presentes 

no LD de LI do ensino médio refletem a atual situação dessa língua enquanto uma 

língua franca da atualidade, não significa que para refletir tal situação o LD deve 

apresentar informações peculiares das comunidades que se expressam através da LI, 

mas que o LD pode, ao tratar de assuntos considerados importantes para o aluno do 

ensino médio, trazer para a sala de aula um diálogo entre diferentes culturas, 

possibilitando, assim, entender a cultura como o modo de ver e perceber o mundo, 

em outras palavras, o modo de interpretar o mundo a partir de uma determinada 

realidade social. 

Em razão disso, consideramos que os LD que compõem as coleções 

analisadas em nosso estudo podem apresentar diferentes olhares sobre a cultura, o 

que não significa que um olhar seja melhor ou superior ao outro. Talvez o que 

possamos conceber é que um olhar possa ser mais adequado ao que se espera 

alcançar com os estudantes do ensino médio do que outro, tendo em vista os objetivos 

para o ensino de LE expressos nos documentos oficiais. 

Isso posto, levando em consideração o objetivo da nossa investigação, 

adotamos, seguindo as reflexões de Mendes (2015), uma visão de cultura que não 

tem a intenção de funcionar como um bloco acabado de definições acerca dessa 
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importante dimensão da vida em sociedade. Para tanto, assumimos como princípio 

norteador da nossa análise uma ideia aberta e flexível de cultura que, segundo 

Mendes (2015, p. 218), deve ser compreendida da seguinte forma: 

(I) englobando uma teia complexa de significados que são interpretados pelos 

elementos que fazem parte de uma mesma realidade social, os quais a modificam e 

são modificados por ela. Esse conjunto de significados inclui as tradições, os valores, 

as crenças, as atitudes e conceitos, bem como os objetos e toda a vida material; 

(II) não existindo sem uma realidade social que lhe sirva de ambiente. É a vida em 

sociedade e as relações dos indivíduos no seu interior que vão moldar e definir os 

fenômenos culturais, e não o oposto; 

(III) não é estática, não se constitui como um conjunto de traços que se transmite de 

maneira imutável através das gerações, mas sim como um produto histórico, inscrito 

na evolução das relações sociais entre si, as quais se transformam num movimento 

contínuo através do tempo e do espaço; 

(IV) não é inteiramente homogênea e pura, mas constrói-se e renova-se de forma 

heterogênea através dos fluxos internos de mudança e do contato com outras 

culturas; 

(V) encontra-se presente em todos os produtos da vivência, da ação e da interação 

dos indivíduos, sendo assim, tudo que é produzido, material e simbolicamente, no 

âmbito de um grupo social é produto da cultura de um povo. 

Como dissemos em outro momento, a fala da autora advém do campo do 

ensino de PLE, contudo, concebemos que esse quadro de compreensão da cultura 

possa orientar o ensino de LE de uma maneira geral. Vale ressaltar que para 

refletirmos sobre o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem de 

LE culturalmente sensível, o que se impõe, como muito bem colocado por Mendes 

(2015, p. 217), não é a escolha de um tipo de conceito ou definição de cultura, uma 

vez que “[...] Não é o conceito que modela a prática, ao contrário, é o fazer e desfazer, 

é a busca por instrumentos, materiais e modos de agir em sala de aula que nos auxilia 

a montar o quebra-cabeça conceitual que servirá de esteio para a nossa reflexão.” 

Nossa experiência enquanto professora de inglês da educação básica, nos 

permite reconhecer que o posicionamento dessa autora retrata bem a situação com a 
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qual nos deparamos quando nos propomos a tratar de aspectos culturais com nossos 

estudantes, uma vez que precisamos ter em mente que ver a cultura como algo 

dinâmico e aberto não impossibilita tratar de hábitos e costumes típicos de um 

determinado grupo, por exemplo. Se faz necessário, no entanto, estarmos conscientes 

da necessidade de deixar claro para nossos estudantes que esses aspectos culturais 

considerados, de uma maneira geral, como típicos de uma determinada região ou 

grupo podem não ser considerados significativos para todos os seus membros ou 

mesmo não representá-los. 

Nesse sentido, consideramos que o LD pode trazer grande contribuição para a 

abordagem de aspectos desse tipo. Além disso, se nas últimas décadas é possível 

constatar um número considerável de estudos e pesquisas no campo da LA, 

sobretudo voltados para o ensino e aprendizagem de LE, dedicado à discussão sobre 

a importância da cultura e das relações interculturais como dimensões importantes 

desse processo, é de se esperar que os resultados apresentados por esses estudos 

e pesquisas influenciem diretamente na produção do LD a ser utilizado nesse 

processo. No contexto da educação básica, acreditamos que a inserção do 

componente curricular LE no PNLD esteja contribuindo para que professores e 

estudantes tenham acesso a materiais culturalmente sensíveis. 

Tendo estabelecido os fundamentos acerca da ideia de cultura que norteiam 

nosso estudo, consideramos importante tratar um pouco mais da relação entre língua 

e cultura nos ensino de línguas. 

 

1.3 A Relação Língua/Cultura no Ensino de LE 

 

A relação entre língua e cultura no processo de ensino e aprendizagem de 

línguas tem sido abordada por um número considerável de pesquisadores (MENDES, 

2010; 2011; 2015; SIQUEIRA, 2011; 2012; LIMA; ROEPCKE, 2004). Esses estudos 

são pertinentes para conscientizar profissionais da área de LE acerca das diferenças 

culturais, uma vez que o fenômeno da globalização tem permitido, já há algum tempo, 

o contato entre diferentes culturas sem a necessidade de sair de casa, na medida em 

que, como assinala Hall (2005, p. 67), o mundo tornou-se, tanto em realidade como 

em experiência, mais interconectado. 
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Segundo Mendes (2007), as discussões travadas no âmbito do ensino e 

aprendizagem de língua em uma perspectiva intercultural tem como objetivo efetuar 

uma mudança de foco e, acima de tudo, uma mudança de conduta, que incorpore as 

questões culturais ao conjunto de práticas pedagógicas de professores e de 

pesquisadores da linguagem de uma maneira geral. 

Essa mudança implica elaborar teorias e procedimentos pedagógicos que se 

afastem  

[...] do conhecido esquema de tratar a cultura como conjunto de 
conteúdos informativos e exóticos sobre determinado país, região, 
comunidade ou grupo específico, e, consequentemente a língua como 
conjunto de aspectos estruturais que tem existência e funcionamento 
independente de toda rede social que a envolve. (MENDES, 2007, p. 
119). 

Tratando ainda das discussões acerca do lugar da cultura no ensino de LE, 

essa autora, num trabalho mais recente, pontua que em tempos de globalização, 

rompimento de fronteiras e socialização de saberes, inúmeros temas têm despertado 

o interesse e a participação dos linguistas aplicados, em diferentes discussões, dentro 

e fora da área (MENDES, 2010). Um dos pontos centrais nessas discussões tem sido 

as preocupações da área da LA com relação à postura política que envolve o trabalho 

do linguista aplicado devido ao fato de estarem envolvidos com questões que 

envolvem problemas de linguagem e educação.  

Dando continuidade a suas reflexões, Mendes (2010) aponta as contribuições 

de Pennycook ao defender um pensar e agir dentro da LA que contemple questões 

sociais, culturais e políticas, conduzindo dessa forma ao desenvolvimento de uma 

Linguística Aplicada Crítica, na qual a adição do termo crítico “[...] possibilita todo um 

novo conjunto de questões e interesses [...] que até então não tinham sido 

considerados como de interesse em LA.” (PENNYCOOK, 2006, p. 68). 

No entanto, a autora ressalta que as ideias desse linguista australiano 

[...] a respeito de uma ação pedagógica aliada a uma postura política, 
ou ainda, a respeito da responsabilidade do professor de línguas e, num 
sentido mais amplo, do educador em relação ao conhecimento que 
ajuda a difundir, não são novas. A sua inserção tem importância na 
medida em que traz esse tipo de reflexão para o âmbito específico da 
Linguística Aplicada, enquanto área de conhecimento. (MENDES, 2010, 
p. 55) 
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Ao fazer essa afirmação, a autora ressalta que bem antes de muitos estudiosos 

e educadores se voltarem para esse tema, Paulo Freire já sinalizava a necessidade 

de se pensar a educação como um projeto pedagógico e político. Para Mendes (2010), 

abordar a questão da cultura no processo de ensino e aprendizagem, ou como a 

autora prefere, no processo de ensinar e aprender língua como cultura, implica que 

pesquisadores e professores assumam uma postura crítica diante de suas práticas; 

de igual modo, implica enxergar o indivíduo, seja ele aprendiz ou professor, inserido 

no contexto no qual vive, age e interage com os outros, com seus modos particulares 

de interpretarem o mundo à sua volta. 

O papel da cultura no ensino de LE configura-se como um tema bastante 

complexo e exige a consideração de diferentes perspectivas. Dentre essas, a 

necessidade da construção de um discurso pedagógico que oficialize, através da 

adoção de novas posturas metodológicas, a importância do caráter intercultural não 

apenas para o ensino, mas também para a formação de professores de línguas de 

uma maneira geral. 

Contudo, conforme Mendes (2010, p. 58), “[...] trazer a questão da cultura e das 

relações entre línguas/ culturas para o cenário do ensino/ aprendizagem de línguas 

tem esbarrado em algumas questões [...]” que merecem atenção. Dentre essas, a 

autora destaca o fato de que trazer a cultura, para a sala de aula de LE, exige a adoção 

de uma perspectiva bastante clara do que está sendo considerado como cultura e o 

modo como será abordada nos planejamentos de curso e na produção de materiais 

didáticos para este fim. 

No entanto, como estamos argumentando, identificar o que se considera cultura 

no ensino de LE não é uma tarefa simples. Tendo sido essa uma de nossas 

dificuldades ao realizar a análise dos LD. Afinal, o que deveríamos considerar como 

aspectos culturais presentes nas duas coleções analisadas e o que não poderia ser 

considerado como tal? O posicionamento da autora, nos permite entender que a 

dificuldade para definir o que se entende por cultura no ensino de línguas advém do 

fato de que 

[...] grande parte das iniciativas pedagógicas nessa área não possui 
consistência teórica ou diretrizes claras de como a dimensão cultural 
pode ter lugar na sala de aula de línguas, ou seja, o que se quer dizer 
quando se usa a palavra cultura e que aspectos poderiam representá-
la. (MENDES, 2010, p. 58) 
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A consequência disso se materializa, por exemplo, através de recursos 

didáticos que apresentam uma abordagem cultural para o ensino de LE que, segundo 

a autora, reduz a cultura a imagens exóticas ou recortes de estilo de vida da cultura 

da língua-alvo. Apesar da autora estar se referindo, sobretudo, a materiais disponíveis 

para o ensino de PLE, a situação não é muito diferente no que diz respeito aos 

materiais utilizados para o ensino de outras línguas. 

Trazendo a reflexão para o âmbito do ensino e aprendizagem da LI, Siqueira 

(2012) argumenta que a premissa de ensinar língua como cultura, quando o ensino 

dessa língua está atrelado a necessidades profissionais, demanda debates acerca de 

muitas questões que envolvem o ensino de uma língua multinacional como a LI. 

Para o autor, apesar da vasta e sólida literatura que tem discutido a importância 

de uma visão política aplicada ao ensino de LE, essa jornada parece estar apenas no 

começo. Com relação ao lugar da cultura e todos os aspectos que devem ser 

abordados sistematicamente e considerados como parte integral do processo de 

ensino e aprendizagem de LE, pelo menos no Brasil, ele considera ser possível afirmar 

que o debate encontra-se, também, em seu estágio inicial. 

Vale lembrar que, da mesma forma que há estudiosos e profissionais da área 

de ensino de línguas que veem a cultura como um aspecto importante no processo 

de ensino e aprendizagem de LE, também há pesquisadores e estudiosos que 

defendem uma postura para o ensino e aprendizagem de LE desvinculada da cultura. 

Segundo Mendes (2010), pesquisadores e estudiosos com esse 

posicionamento não consideram a cultura ou a perspectiva intercultural como 

dimensão importante e norteadora da elaboração de cursos de línguas, planejamentos 

e abordagens pedagógicas. No entanto, os argumentos utilizados em favor de um 

ensino de LE que prescinde dos aspectos culturais fundamentam-se muito mais em 

questões políticas e econômicas do que em questões linguísticas e pedagógicas, 

sendo esse o motivo pelo qual essa postura geralmente é apresentada com relação 

ao ensino da LI como LE. 

Em referência a esses argumentos, Kumaravadivelu (2003) ressalta que, em 

decorrência da farta documentação sobre o aspecto colonizador da LI, mais do que 

nunca é possível observar, no campo da LA, uma consciência crítica acerca do fato 

de que essa língua, em seu longo percurso até chegar à condição atual de língua 
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global, foi utilizada como instrumento por projetos colonialistas e imperialistas, 

desrespeitando, portanto, a herança política, cultural e econômica de milhões de 

pessoas ao redor do mundo. Entretanto, não apenas a natureza do imperialismo 

linguístico do inglês, mas, também, as tentativas de resistência à dominação dessa 

língua também têm sido documentadas. 

Outro aspecto a se considerar nessa questão refere-se ao fato de já estar 

documentado, em diversos estudos do campo de ensino de línguas, a existência de 

diferentes variedades da LI, denominadas de Ingleses Mundiais4. Kumaravadivelu 

(2003) esclarece que um aspecto interessante acerca do surgimento dessas 

variedades refere-se ao fato de as mesmas não estarem ligadas apenas às ex-

colônias britânicas. Sendo assim, além das variedades do inglês falado na Índia, na 

Nigéria e em Cingapura, por exemplo, agora também já se reconhece variedades 

como o inglês da França, da Alemanha ou, nosso caso, o inglês brasileiro. 

Dessa forma, o reconhecimento de todas essas variedades da LI permite que 

estudiosos e pesquisadores concebam que uma LE pode servir de veículo para 

expressar normas socioculturais tipicamente locais. Esses fatos nos permitem 

entender que os partidários de um ensino e aprendizagem de LE sem a preocupação 

com os aspectos culturais apoiam-se no fato de a LI ter deixado de expressar apenas 

as culturas de onde originalmente se desenvolveu. 

Entretanto, esses mesmos argumentos podem ser utilizados para comprovar 

que o ensino de uma LE, incluindo o da LI, requer o reconhecimento da importância 

do aspecto cultural nesse processo. A esse respeito, Mendes (2010, p. 67) considera 

que fazer uso da situação do inglês na atualidade para justificar “[...] abordagens 

instrumentais ou dissociadas da cultura da língua-alvo é uma posição um tanto 

confortável [...]”, pois essa língua, ao ser difundida mundialmente, tem sido 

instrumento de comunicação em diferentes contextos e com diferentes objetivos. 

Logo, mesmo nas situações em que o ensino da LE ocorre por razões que 

demandam um ensino instrumental da língua, é necessário lembrar que  

[...] não se pode desvincular a língua dos aspectos socioculturais que 
subjazem ao seu uso, visto que usar uma língua é, também, ser e agir 
socialmente através dela. É mais fácil compreender essa assunção se 
partirmos de uma concepção de cultura que não é monolítica ou 

                                                           
4 World Englishes. 
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encarcerada nos ‘muros altos’ de um país ou local geográfico 
específicos, porém, mais do que tudo, uma dimensão do humano que 
se alimenta e se renova constantemente, e que absorve, em maior ou 
menor grau, as marcas de um viver e fazer social particulares. 
(MENDES, 2010, p. 68). 

Isso nos autoriza a dizer que mesmo no ensino de uma língua 

desterritorializada como a LI, é possível trazer a relação entre língua e cultura para a 

sala de aula. No entanto, a constatação de que uma língua franca possui 

características peculiares, em especial, no tocante ao componente cultural, demanda 

uma reavaliação da forma como a relação entre língua e cultura é concebida 

(SIQUEIRA, 2011, p. 99). Esta, por sua vez, ao nosso ver, necessita estar presente 

nos aspectos culturais do LD, pois mesmo se tratando do ensino de uma língua que 

viajou mundo a fora e serve aos mais diversos propósitos, 

Cultura permanece como uma parte integral do aprendizado de língua, 
mas a abordagem em relação à cultura necessita se tornar 
multifacetada, levando em consideração as diferentes culturas dos 
muitos povos que falam inglês pelo mundo. Não há uma fórmula única 
acerca de como se trabalhar questões culturais no ensino. 
(WARSCHAUER, 2000, p. 514, tradução nossa)5. 

Dessa forma, concordamos com Lima e Roepcke (2004) quando afirmam que 

se, por um lado, as evidências sugerem a possibilidade de ensinar línguas sem a 

dimensão cultural; por outro, também é possível mostrar a existência de dinâmicas 

em jogo, na educação, que tornam impossível ensinar uma LE afastada dessa 

dimensão, mesmo quando se trata de uma língua franca como a LI. 

Para esses autores, a relação entre conhecimento, educação e cultura torna-

se evidente na medida em que o conhecimento não é algo neutro, livre de valores, 

ideologia ou política, em outras palavras, não é algo livre de cultura. Mesmo que o 

conhecimento seja visto como um produto, ele é moldado pela cultura na qual é 

ensinado. Com relação à educação, os autores lembram que por sua própria natureza, 

em qualquer nível e lugar, a educação se configura como uma manifestação da 

cultura, operando dentro da cultura e contribuindo para que ela seja perpetuada. 

Portanto, independente do contexto específico no qual a educação ocorra, ou 

da pertinência de se ensinar cultura junto com o código linguístico, para Lima e 

                                                           
5 No original: Culture remains an integral part of language learning, but the approach toward culture 
must be multifaceted, taking into account the diverse cultures of many people who speak English around 
the world. There is no single formula for how to handle issues of culture in teaching. (WASCHAUER, 
2000, p. 514). 
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Roepcke (2004), não há dúvidas de que o professor está lidando com a cultura6. 

Consequentemente, no aprendizado de uma LE, é possível identificar que, em 

diferentes graus, o conteúdo e o currículo expressam mensagens culturais, explícitas 

ou implícitas. 

Nosso objetivo, neste capítulo, foi refletir sobre o papel atribuído à cultura no 

ensino de línguas e apresentar a ideia de cultura que norteia nossa investigação. Para 

tanto, percorremos de forma breve a evolução semântica desse termo para então 

podermos estabelecer fundamentos que tornassem claros o que entendemos por 

aspectos culturais no LD de LI do ensino médio. Nesse percurso, consideramos, em 

consonância com outros autores (MENDES, 2010; KRAMSCH, 2012) que entender 

cultura como uma complexa teia de significados presentes no fluxo permanente da 

ação social (GEERTZ, 2008), possibilita ver que o ensino de uma língua traz consigo 

a cultura ou culturas dos povos que nela se expressam. 

Entender a cultura sob essa perspectiva requer, como esclarece Kramsch 

(2012), a compreensão de que no binômio língua e cultura, a língua não é um punhado 

de formas linguísticas arbitrárias aplicadas a uma realidade cultural que pode ser 

encontrada fora da língua, visto que 

[...] Sem a língua e outros sistemas simbólicos, os hábitos, crenças, 
instituições, e monumentos que nós chamamos de cultura seriam 
apenas realidades observáveis, mas não fenômenos culturais. Para 
tornarem-se cultura, eles têm de ter significado. É o significado que 
conferimos a alimentos, jardins, e estilos de vida que constituem cultura. 
(KRAMSCH, 2012, p. 62, tradução nossa)7. 

De acordo com Mendes (2010), a visão da língua como fenômeno marcado 

pela cultura e, ao mesmo tempo, agindo como construtor dela é responsável pelo 

desenvolvimento de reflexões e atuações em defesa de abordagens de ensino que 

privilegiem a cultura e as relações interculturais. De igual modo, esse posicionamento 

também tem contribuído para elaboração de métodos, planejamento e materiais 

didáticos culturalmente sensíveis, preocupados com a dimensão cultural que permeia 

todo o uso social de uma língua. 

                                                           
6 No original: “the teacher is in the business of culture.” (LIMA; ROEPECKE, 2004, p. 216). 
7 No Original: [...] Without language and other symbolic systems, the habits, beliefs, institutions, and 
monuments that we call culture would be just observable realities, not cultural phenomena. To become 
culture, they have to have meaning. It’s the meaning that we give to foods, gardens and ways of life that 
constitute culture. (KRAMSCH, 2012, p. 62) 
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Em vista disso, para a análise dos LD conduzida nesta investigação, 

entendermos a cultura como uma teia de significados implica vermos a cultura como 

um contexto a partir do qual interpretamos o mundo à nossa volta, a partir de nossas 

realidades sociais. Nessa perspectiva, entendemos a cultura como algo dinâmico, 

construído e reconstruído de diferentes maneiras (KRAMSCH, 2012, p. 68). 

É importante lembrar que ver a cultura como dinâmica e construída minuto a 

minuto nas interações, não implica dizer que o orgulho de pertencermos a uma nação 

específica tenha desaparecido. Contudo, passamos a reconhecer que esse orgulho 

não resulta do fato de possuirmos uma cultura nacional homogênea. Nossa 

investigação não se propõe, portanto, a identificar uma fórmula única e adequada de 

se abordar o aspecto cultural na sala de aula de LE. Afinal, como apontado por 

Busnardo (2010, p. 124), “[...] O tratamento da cultura – o conceito de cultura pelo qual 

optamos para fundamentar o ensino – deve levar sempre em consideração o contexto 

pedagógico no qual atuamos.” 

Acreditamos, no entanto, que independente do conceito de cultura que se adote 

no ensino de uma LE, nossa realidade atual demanda que o tratamento dado a ela 

envolva um posicionamento crítico do aluno em relação aos temas apresentados, no 

LD, como motivadores para reflexões acerca da realidade social dos próprios 

estudantes e das comunidades que se expressam na língua sendo estudada. 

Aspectos culturais, no nosso estudo, referem-se, dessa forma, a temas que envolvem 

tradições, crenças, valores, atitudes e conceitos que influenciam o modo como os 

estudantes interpretam o mundo, o modo como veem a si mesmos e como veem o 

outro. 

Como apontado no início da seção 1.2, a definição e escolha de temas para se 

abordar aspectos culturais não se constitui como uma tarefa simples, em especial 

devido ao risco de, na tentativa de mostrar ao aprendiz diferentes modos de interpretar 

o mundo, acabar tropeçando em estereótipos (MENDES, 2015). Em decorrência 

disso, cada vez mais comprova-se a necessidade de uma perspectiva intercultural no 

ensino de LE no intuito de promover “[...] espaços e processos de encontro-confronto 

dialógico entre culturas [...]” (MENDES, 2011, p. 141). Esses encontros e confrontos 

entre culturas, na sala de aula de LE, possibilitam a transformação e desconstrução 

de hierarquias, uma vez que todas as vozes presentes na sala de aula, bem como as 

trazidas para sala de aula através dos estudantes, professores e recursos didáticos 
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podem se manifestar. Adotar uma perspectiva intercultural para o ensino de LE, 

portanto, envolve ir além da apresentação da diversidade cultural na qual a língua 

estudada é utilizada, pois, para essa perspectiva, o aspecto mais importante ao 

abordar a cultura refere-se ao diálogo entre a diversidade cultural dos países nos quais 

a LE estudada encontra-se presente e a diversidade presente na cultura local dos 

estudantes (KRAMSCH, 2012; MENDES, 2010). 
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CAPÍTULO II 

ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO 

 

 

A consolidação da LI como uma língua franca da atualidade, conforme 

explicitado na Seção 1.3, demanda a reavaliação de vários conceitos e práticas 

pedagógicas que não correspondem mais a uma realidade que requer novas posturas 

e estratégias no processo de ensino dessa língua (SIQUEIRA, 2012). No entanto, 

apesar de um número considerável de estudos (MCKAY, 2003; MATSUDA, 2009; 

RAJAGOPALAN, 2011; SHARIFIAN, 2009; SIQUEIRA, 2011, 2012; WARSCHAUER, 

2000) demonstrar a necessidade de mudanças no ELI, o mesmo ainda permanece 

atrelado a pressupostos que fundamentam seu ensino enquanto LE ou L2. 

Em referência ao local da cultura na aula de LI, por exemplo, Siqueira (2012), 

ecoando a voz de outros pesquisadores e estudiosos, aponta que professores e 

estudantes ao se reunirem num espaço formal como a sala de aula para ensinar e 

aprender a LI – sistema social que hoje pertence a todos os seus falantes, sejam eles 

nativos ou não – se encontram frente a um impasse: qual/ quais cultura(s) ensinar/ 

aprender? Essa questão tem sido problematizada, já há algum tempo, por diferentes 

autores (MCKAY, 2003; MATSUDA, 2009; RAJAGOPALAN, 2011, 2012) em relação 

ao ensino da LI em diferentes partes do mundo. 

Neste capítulo, partindo da situação atual da LI no mundo, propomos uma 

reflexão sobre o ensino dessa língua, em especial, o seu ensino no nível médio da 

escola regular por ser esse, como mencionamos anteriormente, o local de onde 

falamos e temos vivenciado com nossos estudantes do IFBA. Para tanto, tomamos 

como aporte teórico os estudos acerca da LI como uma língua de comunicação 

internacional ou franca (CLYNE, SHARIFIAN, 2008; JORDÃO, 2011; MATSUDA, 

2012a; RAJAGOPALAN, 2011; SIQUEIRA, 2011; WASCHAUER, 2000). 

Levando em consideração nosso trabalho com os estudantes do ensino médio, 

propomos também uma reflexão sobre o papel do LD como meio que possibilita trazer 

para sala de aula as diferentes culturas que uma língua franca pode representar. 

Embora, como mencionamos em outro momento, o LD seja apenas mais um recurso 

à disposição dos professores, visto que, na atualidade, o acesso à informação e a 
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atividades prontas estejam ao alcance de todos através da Internet, sabemos, por 

experiência própria, que, na sala de aula de inglês, o livro adotado se configura como 

um dos recursos mais importantes tanto para os professores como para os estudantes 

da escola regular. 

Nosso objetivo ao fazer as reflexões aqui propostas foi buscar fundamentos 

que nos possibilitem entender com mais clareza um dos problemas mais complexos, 

conforme McKay (2002 apud SIQUEIRA, 2012), no ensino do ILI: a definição de uma 

base cultural. 

 

2.1 A Língua Inglesa como uma Língua de Comunicação Internacional 

 

O aumento do número de pessoas no mundo com alguma familiaridade com a 

LI como segunda ou terceira língua, conforme Mckay (2003), tem permitido que essa 

língua atue como uma língua de comunicação para os mais variados propósitos, 

contribuindo, assim, para o reconhecimento e manutenção do seu status como uma 

língua franca a nível global. 

Numa visão reducionista, uma língua internacional é um idioma que possui um 

grande número de falantes nativos (MCKAY, 2002 apud SIQUEIRA, 2012). Seguindo 

essa linha de raciocínio, línguas como o mandarim, que possui o triplo da quantidade 

de falantes nativos da LI, preencheria esse pré-requisito. 

No entanto, diferentes variáveis envolvidas nos processos de difusão de uma 

língua demonstram que a equação é muito mais complexa. 

[...] Isto é, mesmo um idioma tendo um número significativo de falantes, 
mas com seu alcance restrito a determinados territórios e não sendo 
falado por um grande número de falantes não nativos de outras línguas, 
não ascende à posição de língua de comunicação internacional. 
(SIQUEIRA, 2011, p. 91) 

Nesse sentido, Mckay (2003) aponta como uma das características principais 

de qualquer língua de comunicação internacional, o fato dessa língua ter se 

expandido, através da sua aquisição, por muitos indivíduos de uma comunidade de 

fala. Embora a expansão inicial da LI tenha ocorrido devido à migração de seus 

falantes, resultando no desenvolvimento de comunidades de LI monolíngues; na 

atualidade, essa expansão se deve à aquisição da LI como uma língua adicional com 
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o propósito de comunicar-se internacionalmente ou, em alguns contextos, comunicar-

se dentro do próprio país (MCKAY, 2003, p. 2). 

A esse respeito, consideramos importante o posicionamento de Rajagopalan 

(2011) ao contestar a analogia feita entre a expansão da LI e a expansão do latim. 

Para o autor tal comparação procede apenas até certo ponto, pois 

[...] aqueles que apontam para a analogia entre o que aconteceu com o 
latim no passado e o que está acontecendo com o inglês no mundo de 
hoje estão se valendo do paralelismo para advertir que a língua inglesa 
está destinada a se pulverizar em um amontoado de línguas 
independentes. (RAJAGOPALAN, 2011, p. 46). 

No entanto, algo que está sendo esquecido ao se fazer tal analogia é o fato 

inegável de que a língua que se espalhou pela Europa, durante a Idade Média, não 

era o latim clássico, mas sim uma língua que já tinha sofrido mudanças significativas 

em decorrência do contato com diferentes povos que começaram a utilizá-la, ou seja, 

o que se espalhou pela Europa foi o latim vulgar (RAJAGOPALAN, 2011, p. 46-47). 

No caso da LI, embora a situação seja semelhante à do latim no que concerne 

à utilização da língua por diferentes povos, é necessário ter em mente que dentre os 

fatores responsáveis pela expansão do fenômeno da LI encontra-se o ELI, que  

[...] movimenta uma indústria multibilionária, altamente competitiva e 
que se orienta a partir das decisões de adoção de um modelo de ‘inglês 
padrão’ a ser difundido e ensinado para um público de alguns bilhões 
de pessoas em praticamente todas as partes do planeta. (SIQUEIRA, 
2008, p. 79). 

Nessa linha de pensamento, podemos dizer que essa indústria tem sido a 

responsável pelo que McKay (2003), fundamentando-se em Brutt-Griffler (2002), 

denomina de macroaquisição da LI. Para a autora esse tipo de expansão sugere que 

muitos aprendizes de inglês apresentam propósitos específicos para aprenderem a 

língua, propósitos esses que em geral são mais limitados do que aqueles 

apresentados por imigrantes de países no qual a LI se configura como língua oficial. 

Outro aspecto, apontado pela autora, diz respeito à questão de muitos 

aprendizes utilizarem a LI em contextos multilíngues. Além disso, há ainda muitos 

aprendizes que anseiam pela aquisição da LI no intuito de poderem compartilhar 

informações a respeito de seus próprios países com diferentes objetivos, seja para 

encorajar o desenvolvimento econômico do país, promover negócios e turismo, ou 

participar de intercâmbios acadêmicos. 
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Mckay (2003) considera que tais propósitos para o aprendizado e uso da LI 

abalam a relação tradicional que existe entre cultura e aprendizado da LI, no qual o 

ensino dessa língua tem, frequentemente, envolvido o ensino da cultura de 

comunidades inseridas no que Kachru (1985) denomina de países do Círculo Interno.  

O caráter pluricêntrico da LI, conforme Clyne e Sharifian (2008), é, 

frequentemente, analisado e demonstrado em termos de ‘círculos’, em particular o 

modelo de círculos proposto por Kachru (1985). Assim como McKay (2003), Clyne e 

Sharifian (2008), bem como Matsuda (2012a), apesar de reconhecerem as limitações 

do modelo kachruviano, concebem que  

[...] O modelo de círculo concêntrico [...] estabelece uma forma 
conveniente de capturar as diferentes funções que o Inglês 
desempenha em diferentes partes do mundo. O modelo divide os países 
em três grupos, ou círculos, de acordo com os tipos de expansão, 
padrões de aquisição e a função do Inglês identificada em cada país. 
(MATSUDA, 2012a, p. 1, tradução nossa)8. 

Concordamos com a autora quando afirma ser esse modelo capaz de 

expressar as diferentes funções desempenhadas pela LI, sendo essa a razão pela 

qual fazemos uso dos termos Círculo Interno, Círculo Externo e Círculo em Expansão 

para nos referirmos aos países cujas culturas estão representadas nas duas coleções 

que compõem o corpus de nossa investigação. Concebemos, no entanto, ser também 

importante apontar as limitações desse modelo, uma vez que estas reforçam nosso 

argumento de que o LD necessita representar a diversidade dos falantes da LI. 

Conforme a divisão estabelecida por Kachru (1985), no Círculo Interno, 

incluem-se os países nos quais a LI é usada como língua materna, sendo, portanto, a 

língua dominante da sociedade. Matsuda (2012a) assinala que, nesse círculo, 

composto por Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, 

mesmo para aqueles que falam outra língua no contexto familiar, a LI é a língua 

principal em virtude da exposição prolongada à língua e das inúmeras funções 

desempenhadas pela língua na sociedade. 

Nos países do Círculo Externo, ex-colônias dos países que compõem o Círculo 

Interno tais como Índia, Cingapura, Hong Kong e Nigéria, para citar alguns, a LI 

                                                           
8 No original: The concentric circle model proposed by Braj Kachru (1985) provides a convenient way to 

capture the various functions that English performs in different parts of the world. The model divides 
countries into three groups, or circles, according to the types of spread, patterns of acquisition and the 
function of English found in each country (MATSUDA, 2012a, p. 1). 
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também desempenha um papel importante. Matsuda (2012a) lembra que, nesses 

países, a maioria das pessoas adquire a LI como língua adicional ao mesmo tempo 

em que adquire sua L1 ou após a aquisição desta. A LI, nos países do Círculo Externo, 

tem, com frequência, status oficial e é usada para desempenhar funções importantes 

na sociedade. Contudo, diferente do que acontece nos países do Círculo Interno, a LI, 

nesse círculo, coexiste com outras línguas, normalmente línguas nativas, que também 

desempenham funções importantes na sociedade. 

No Círculo em Expansão, composto por países como Brasil, China, Alemanha 

e Japão, a LI é frequentemente ensinada como a LE mais popular e utilizada 

amplamente, em decorrência de seu efeito simbólico, em propagandas, nomes de 

lojas, marcas de produtos e na cultura popular. 

Segundo Rajagopalan (2012, p. 48), termos como English as a first language, 

English as a second language e English as a foreign language são ainda usados por 

muitas pessoas por se acreditar que os mesmos representam os três círculos 

concêntricos. Recentemente, no entanto, muitos estudiosos têm duvidado da validade 

desses termos ou mesmo da representação da expansão da LI através do modelo 

kachruviano frente a um mundo que está se tornando cada vez mais complexo em 

relação à época em que Kachru propôs pela primeira vez essa representação. 

Com relação às limitações dessa forma de representar a expansão da LI pelo 

mundo, Clyne e Sharifian (2008) apontam que, com a rápida globalização da LI, as 

diferentes variedades dessa língua não permaneceram estabelecidas em seus 

círculos de origem, viajando pelo mundo e em muitos casos estabelecendo-se em 

outros círculos. Ao fazer uso do modelo de círculos concêntricos, portanto, é 

necessário ter em mente que os círculos representando a expansão da LI não são 

estáticos e as linhas de separação entre eles estão cada vez mais permeáveis, sendo 

possível encontrar imigrantes em todos os círculos.  

Em referência a isso, Clyne e Sharifian (2008) esclarecem que muitas pessoas 

originárias de países dos Círculos Externo e em Expansão vivem em países do Círculo 

Interno. Além disso, muitas pessoas originárias de países do Círculo Interno vivem em 

países dos Círculos Externo e em Expansão. Esses autores acrescentam, ainda, ser 

possível observar, atualmente, uma troca emergente de círculos em alguns países, 

esclarecendo que em alguns países do Círculo Externo, por exemplo, tais como 

Cingapura e Índia, a LI está se tornando a L1 de um número considerável de falantes. 
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De igual modo, também é possível observar alguns países do Círculo em 

Expansão que estão se transformando em países do Círculo Externo, tais como 

Bélgica e Costa Rica, onde a LI vem ganhando status oficial de L2 e deixando de ser 

LE. Dessa forma, ao utilizarmos o modelo kachruviano para representar a expansão 

da LI pelo mundo, é necessário ter sempre em mente que há diferentes variedades 

da LI vivendo em um mesmo círculo. Além disso, é necessário termos em conta que 

o inglês está atuando num contexto no qual há a presença de outras línguas e culturas. 

Siqueira (2011, p. 94) aponta que a situação da LI, “[...] exaustivamente 

discutida em espaços acadêmicos e concebida em construtos intelectuais ora como 

língua internacional ora como língua franca [...]”, tem gerado tanto interações positivas 

como tensões entre forças globais e locais. O autor assinala também o fato de a 

condição da LI trazer sérias implicações linguísticas, ideológicas, socioculturais, 

políticas e pedagógicas. 

Ao tratar do debate acerca das questões terminológicas, Siqueira (2011, p.94-

95) informa que para McKay e Bokhorst (2008), o termo inglês como língua 

internacional (doravante ILI) é concebido como um termo guarda-chuva que “[...] 

engloba falantes da língua inglesa dos três círculos concêntricos do uso do inglês em 

todo o mundo [...]”. 

Essa observação esclarece, portanto, que conceber a LI como uma língua de 

comunicação internacional não significa, como enfatiza Sharifian (2009), que uma 

variedade única dessa língua seja eleita como língua franca. Reconhecê-la como um 

idioma de comunicação internacional, conforme o autor, implica admitir que o inglês, 

com suas diferentes variedades, é amplamente utilizado para comunicação 

intercultural em nível global. Em razão disso, cada vez mais, se reconhece que a 

competência intercultural necessita ser vista como elemento importante na 

proficiência em LI. 

Jordão (2011), por sua vez, considera que aprender ILI pode contribuir para a 

concepção de novas formas de saber, novas formas de refletir sobre o 

desenvolvimento nacional e global, novos modos de relacionar países e culturas. 

É importante esclarecer, no entanto, que alguns autores preferem o termo 

inglês como língua franca (doravante ILF) ao termo inglês como língua internacional. 
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Contudo, Siqueira (2011), apoiando-se em Jenkins (2006), considera os dois termos 

como 

[...] correntes tributárias que terminam por confluírem para o mesmo 
destino. Em outras palavras, semelhante ao ILI, a definição ‘mais ampla’ 
de ILF reconhece seu caráter pluricêntrico, acolhe falantes dos círculos 
central e externo na comunicação intercultural, não se rendendo, 
contudo, à imposição de suas normas nem muito menos à sua carga 
cultural, já que a ideia não é codificar uma variedade de ILF única, 
monolítica [...] ou seguir um modelo baseado no falante nativo. 
(SIQUEIRA, 2011, p. 96). 

Diante disso, neste trabalho os termos inglês como língua internacional e inglês 

como língua franca são utilizados com o mesmo sentido, pois, como esclarece o autor, 

esses dois termos são “[...] representativos de um mesmo e peculiar fenômeno.” 

(SIQUEIRA, 2011, p. 97). 

Contudo, mesmo diante do reconhecimento da situação da LI no cenário atual, 

e, como sinaliza Jordão (2011), diante da existência de inúmeras investigações, na 

área da LA, tendo como objeto de estudo as implicações da posição social e 

econômica dessa língua, e em particular como ela age sobre seus usuários, observa-

se que:  

[...] Mesmo que uma língua internacional seja, por definição, uma língua 
‘sem pátria’, ou com tantas pátrias quantos sejam seus usuários; [...] 
entre alunos de Letras-inglês e professores de inglês esta língua parece 
‘pertencer’ a seus ‘falantes nativos’ [...]. (JORDÃO, 2011, p. 223). 

Embora a autora se refira especificamente ao contexto brasileiro, é possível 

observar que essa crença ainda está presente no ensino da LI pelo mundo afora. No 

que concerne ao ensino dessa língua em nosso país, por exemplo, ainda é muito 

comum que estudantes perguntem a seus professores se o inglês falado por eles é 

britânico ou americano. Muitas vezes, durante nosso percurso ensinando inglês para 

estudantes da educação básica nos deparamos com esse tipo de questionamento e, 

atualmente, apesar de podermos identificar que os estudantes reconhecem a LI como 

uma língua mundial, ainda assim, para os estudantes seu professor fala o inglês 

americano ou o britânico. 

Em razão disso, concebemos ser importante refletir acerca das mudanças por 

que tem passado o ELI, uma vez que, como aponta Siqueira (2011), o questionamento 

de conceitos e princípios considerados inabaláveis nos estudos de aquisição de L2 e 
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no processo de ensino e aprendizagem de LE estão se consolidando a partir dos 

estudos realizados na área de ensino e aprendizagem de línguas. 

A esse respeito, Jenkins (2006) assinala que, desde de 1991, a consciência de 

profissionais da área de ELI acerca das consequências trazidas pela expansão desse 

idioma pelo mundo tem se refletido em periódicos da área, tais como o TESOL 

Quarterly. No Brasil, essa situação não é diferente, havendo, também, como 

assinalamos anteriormente, um número considerável de estudos acerca dessas 

implicações tanto no contexto de institutos particulares de idiomas como no contexto 

da escola regular. 

 

2.2 O Ensino da LI: repensando princípios e fundamentos 

 

Na área de ensino e aprendizagem da LI, costumava-se partir do princípio de 

que a meta final dos aprendizes era alcançar competência linguística semelhante à 

do falante nativo. Para atingir essa meta, durante muito tempo a área se concentrou 

numa busca pelo melhor método, acreditando ser possível encontrar um método 

universal para ser usado em todo e qualquer contexto de aprendizagem de LE. Crer 

na possibilidade de encontrar tal método implica deixar de considerar que 

necessidades, desejos e situações nas quais o processo de ensino e aprendizagem 

de uma LE ocorrem são bastante diferentes (KUMARAVADIVELU, 2006). 

O reconhecimento de que pessoas, em diferentes partes do mundo, 

apresentam diferentes interesses para aprender uma língua e trilham diferentes 

caminhos para alcançar esse aprendizado, assim como a determinação por parte de 

profissionais da área em buscar responder a essa realidade criaram o que 

Kumaravadivelu (2006) denomina de era pós-método. A era pós-método, para esse 

autor, constitui-se como um estado de coisas que nos compele a reestruturar nossa 

visão de ensino de línguas, a revisar as particularidades e conteúdo de ensino no 

âmbito pedagógico e ideológico. 

Iniciamos nossa reflexão com as considerações desse autor por entendermos 

que o que pretendemos tratar, nesta seção, ilustra claramente que o ELI encontra-se 

na era pós-método (KUMARAVADIVELU, 2006). Prova disso é o número considerável 

de estudos e pesquisas realizados por autores nacionais e internacionais tentando dar 
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conta de como deve ser visto o processo de ensino e aprendizagem dessa língua, 

hoje, diante da desconstrução de princípios considerados imutáveis no passado. 

Dentre esses, destacamos, ao longo do nosso trabalho, a desconstrução do mito de 

que todos os aprendizes necessitam ou almejam adquirir competência linguística 

semelhante à do falante nativo e a própria concepção do que é aprender/ ter 

conhecimento de uma LE, visto que alguns trabalhos (TÍLIO, 2014; 2015), no que diz 

respeito ao ELI na escola pública brasileira, defendem que o domínio das quatro 

habilidades (compreensão oral e escrita, expressão oral e escrita) não seja suficiente 

para determinar se uma LE está ou não sendo aprendida. 

Retomando nossa colocação inicial de que na área de ELI, durante muito 

tempo, se considerou ser a meta de todo e qualquer aprendiz atingir competência 

semelhante à de um usuário monolíngue, McKay (2003) aponta que, embora a 

competência próxima à do falante nativo seja um ponto de referência necessário para 

o conceito de proficiência em L2 utilizado na teoria de ELI, na medida em que um 

número cada vez maior de seus usuários passam a utilizá-la junto a uma ou mais 

outras línguas, o uso desse idioma por esses usuários é significativamente diferente 

em relação ao de um usuário monolíngue. 

Por conseguinte, uma vez que falantes bilíngues da LI apresentam propósitos 

diferentes de falantes monolíngues, não há uma razão que justifique considerar que 

necessitem ou desejem alcançar uma competência comparável à do nativo. Afinal, 

cada vez mais, há o reconhecimento de que a própria definição do que se entende 

por falante nativo e competência do falante nativo não é clara, sendo, portanto, pouco 

razoável tomar tal construto como base para a pesquisa e pedagogia de aquisição de 

L2 (MCKAY, 2003). 

Além dos aspectos referentes à competência linguística, McKay (2003) aponta 

que o papel da cultura no ensino de línguas constitui-se como uma outra área da 

pedagogia de ELI que reflete o modelo do falante nativo, sendo essa uma abordagem 

que necessita também ser reavaliada. Para a autora, a cultura desempenha um papel 

significativo no ensino de línguas na medida em que oferece a base para o conteúdo 

e os tópicos utilizados em materiais didáticos bem como discussões de sala de aula. 

Com relação à reavaliação proposta pela autora no tocante ao papel da cultura 

na sala de aula de LI, é possível observar uma quantidade relevante de estudos e 
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investigações (BRUZ et al., 2013; BRUZ, 2012; MATSUDA, 2009, 2012; SILVA, 2012; 

SIQUEIRA, 2011, 2012) voltados para a interculturalidade no LD de LI como LE/L2. O 

trabalho de Bruz e colaboradores, por exemplo, concentra-se na questão da 

materialização de atividades no LD de LI pautados na visão dessa língua enquanto 

língua franca/ internacional. 

A análise conduzida por esses autores concluiu que, apesar do livro abrir 

espaço para falantes dos Círculos Externo e em Expansão, a hegemonia dos falantes 

do Círculo Interno ainda prevalece. É importante ressaltar que esses autores fizeram 

a análise de um LD utilizado em institutos de idioma no Brasil. 

Ainda tratando do contexto brasileiro, Siqueira (2011) indica que trabalhos de 

dissertação, a exemplo do de El Kadri (2010), dão conta de sinalizar a necessidade 

de mudança e desconstrução de alguns preceitos tidos como imutáveis na área de 

ELI, na medida em que trabalhos como os da autora mostram que: 

Conceber o inglês como língua franca e não como língua estrangeira 
traz implicações educacionais, pois provoca a descentralização do 
modelo do falante nativo, com repercussões para a escolha de 
variedades a serem ensinadas, o papel da cultura no ensino de línguas 
e aspectos de correção linguística. (EL KADRI apud SIQUEIRA, 2011, 
p. 97, grifo nosso). 

Estudos como os mencionados anteriormente reforçam a constatação de que 

os LD para o ELI têm a tradição de apresentar tópicos da cultura alvo. A razão para 

isso advém do fato de a pedagogia mundial de LE, em particular do ELI, ter se 

fundamentado, desde o início, em paradigmas importados dos países do Círculo 

Interno. Essa pedagogia que foi difundida em escala global 

[...] encampou suas teorias de aquisição de segunda língua, seus 
métodos de ensino, modelos curriculares, livros didáticos e materiais 
complementares impregnados de conteúdos voltados para a(s) 
cultura(s) alvo, em especial as hegemônicas e de maior prestígio. 
(SIQUEIRA, 2011, p. 101) 

A assertiva do autor nos remete à constatação de Kumaravadivelu (2006) 

acerca da utilização do método como princípio organizador do ensino de línguas, visto 

que o método tem guiado a forma e a função de todos os componentes do ensino de 

línguas, incluindo o planejamento curricular, especificações do conteúdo e a forma de 

avaliação. Para o autor, um bom exemplo disso é o ensino de línguas através da 

abordagem comunicativa, pois ao tornar-se popular disseminou pelo mundo afora 
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livros baseados no currículo comunicativo, tarefas comunicativas, métodos 

comunicativos etc. (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 165). 

É importante ressaltar que a abordagem comunicativa ainda continua a ser 

considerada, por muitos, como a metodologia ideal para o ELI (McKay, 2003). Em 

decorrência disso, ela continua a reinar de forma soberana no mercado internacional 

de ELI, visto que 

Segundo os mais renomados livros que tratam de metodologias de 
ensino de inglês como segunda língua e/ ou língua estrangeira [...], a 
abordagem comunicativa seria a metodologia mais apropriada ao 
ensino de línguas atualmente. Além disso, a quase totalidade dos livros 
didáticos para o ensino de inglês voltados para o mercado internacional 
e escritos por autores que têm o idioma como sua primeira língua 
trazem, em suas orientações metodológicas, um comprometimento com 
esta abordagem. (TÍLIO, 2015, p. 52). 

A colocação do autor se coaduna com o que foi exposto anteriormente ao 

mencionarmos as consequências da área de ELI ver o método como um princípio 

organizador do ensino de línguas (KUMARAVADIVELU, 2006). Entretanto, Tílio 

(2015) assinala que a abordagem comunicativa, como entendida na atualidade, não 

se refere a algo único, mas sim a um conjunto de procedimentos e até mesmo 

metodologias utilizadas para alcançar um objetivo principal: a comunicação. 

A abordagem comunicativa, como ressalta o autor, surgiu no final da década 

de 1970 a partir do conceito de competência comunicativa de Hymes (1972) e, embora 

tenha se mantido sem alterações na terminologia, sofreu algumas modificações 

conceituais, tendo havido, inicialmente, uma versão forte, na qual o ensino da LE não 

poderia ser explícito; em seguida, uma versão fraca, na qual era permitido o ensino 

explícito da LE, desde que inserido em contextos de comunicação, por entender que 

esse ensino seria um facilitador do processo; chegando, então, à versão atual, em que 

é permitido que o professor utilize um conjunto de metodologias da maneira que julgar 

necessário para atingir seus objetivos pedagógicos (TÍLIO, 2015). 

Como ressalta Tílio (2015), a última versão da abordagem, dessa forma, 

corresponde à era pós-método (KUMARAVADIVELU, 2006), visto que aponta para o 

fato de que a busca por melhores resultados no processo de ensino deve ir além do 

método. 
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As variações entre as versões da abordagem comunicativa, no entanto, são 

poucas e não chegou a haver uma quebra de paradigma como as que ocorreram na 

passagem do método da gramática-tradução para o método direto e desse para o 

áudio-lingual até chegar na abordagem comunicativa. Diante da aparente ausência de 

ruptura significativa entre as versões, Tílio (2015, p. 53) propõe o seguinte 

questionamento: “[...] não houve mudanças significativas no modo de se pensar o 

ensino e aprendizagem de inglês nos últimos 35 anos?” 

Reiterando esse questionamento, num outro trabalho, esse autor ao refletir 

sobre as possibilidades e desafios do ensino de LE nas escolas públicas, constata 

haver uma grande controvérsia dominando o cenário brasileiro atual de ensino de LE 

na educação básica. Para o autor, 

[...] costuma-se polarizar, equivocadamente, dois grupos distintos: de 
uma lado, aqueles favoráveis ao ensino com foco na leitura, fazendo 
uso de uma abordagem instrumental, em que o aluno leia textos na 
língua estrangeira, mas converse sobre ele [...] em sua língua materna; 
do outro, aqueles que acreditam ser possível trabalhar as quatro 
habilidades linguísticas. (TÍLIO, 2014, p. 926). 

Aqueles que defendem ser possível o trabalho das quatro habilidades9 

demonstram acreditar que o uso da abordagem comunicativa na educação básica seja 

necessário para tornar o aprendizado da LI eficaz na escola regular, visto que, como 

ressalta Siqueira (2012), em comparação com superpotências como o Japão e a 

China, percebe-se facilmente que o Brasil está longe de atingir a democratização do 

acesso à LI. A grande diferença, segundo o autor, reside no fato de que adquirir a LI, 

nessas duas superpotências, tornou-se parte de uma ampla política educacional a ser 

seriamente concretizada. 

No Brasil, por outro lado, o ensino e aprendizagem dessa idioma ainda é visto 

como um investimento de ordem pessoal que cada um deve esforçar-se para 

alcançar, uma vez que seu ensino, na escola regular, é visto como insatisfatório. Essa 

situação é mencionada inclusive nos documentos norteadores do ELI na educação 

básica, ao esclarecerem que: 

Nos PCNEM [Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio], 
encontram-se observações sobre o papel educacional do ensino de 
Línguas Estrangeiras. Mesmo assim, pesquisas de campo sobre o 
ensino de idiomas nas escolas regulares (de ensino fundamental e 

                                                           
9 Produção e compreensão oral, produção e compreensão escrita. 
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médio) apontam ser oportuna a retomada da questão. (BRASIL, 2006, 
p. 88).  

A razão dessa retomada, segundo o documento, refere-se a duas questões 

ressaltadas em investigações da área de ensino de LE: (I) a frequência de 

depoimentos de pesquisados e citações de pesquisadores que apontam resultados 

desiguais entre o ensino de inglês na escola e nos institutos de idiomas; e (II) a 

implementação diferenciada adotada por algumas escolas para o ensino de inglês. 

Em referência à segunda indicação, o documento explica que algumas escolas 

regulares abrem uma estrutura paralela em forma de centro de idiomas para seus 

próprios alunos, com uma organização semelhante à dos cursos particulares de 

idiomas. O próprio documento sinaliza que diferentes interpretações podem surgir 

dessas duas informações. Contudo, há algo que não deixa dúvidas:  

[...] a fala dos alunos e dos pesquisadores defendem que o aprendizado 
de uma língua estrangeira se concretiza em cursos de idiomas, levando-
nos a inferir que não há essa expectativa quanto à escola regular. 
Ressalvando as possibilidades interpretativas [...], entendemos que os 
quadros descritos por meio delas [vozes de alunos e pesquisadores] 
expressam o desejo de que as escolas disponham de condições 
favoráveis para o ensino de idiomas [...]. (BRASIL, 2006, p. 89). 

Vale lembrar, no entanto, que o reconhecimento de que o ensino de LE, ao 

longo do tempo, foi retirado das escolas e atribuído aos institutos especializados no 

ensino de línguas é sinalizado também nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio 10(BRASIL, 2000). Nesse documento já há a indicação de necessidade 

de mudança no ensino de LE no intuito de restituir à escola e, mais especificamente 

ao ensino médio, o seu papel formador. Para tanto, os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 27) 

consideram ser necessário reconsiderar, de maneira geral, a concepção de ensino e, 

em particular, a concepção de ensino de LE nas escolas. 

Expandindo as reflexões apresentadas pelos PCNEM (BRASIL, 2000), as 

OCEM (BRASIL, 2006) esclarecem que, em muitos casos, ainda há 

[...] falta de clareza sobre o fato de que os objetivos de ensino de 
idiomas em escola regular são diferentes dos objetivos dos cursos de 
idiomas. Trata-se de instituições com finalidades diferenciadas. 
Observa-se a citada falta de clareza quando a escola tende a 
concentrar-se no ensino apenas linguístico ou instrumental da Língua 
Estrangeira [...]. (BRASIL, 2006, p. 90). 

                                                           
10 Doravante PCNEM. 
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Em razão disso, os documentos oficiais esclarecem ser necessário pensar  

[...] o ensino e a aprendizagem das Línguas Estrangeiras Modernas no 
Ensino Médio em termos de competências abrangentes e não estáticas, 
uma vez que uma língua é o veículo de comunicação de um povo por 
excelência e é através de sua forma de expressar-se que esse povo 
transmite sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos. (BRASIL, 
2000, p. 30). 

As orientações presentes nos documentos oficiais norteadores da educação 

básica já sofreram muitas críticas e, infelizmente, os avanços apresentados no que 

diz respeito ao ensino de LE, na escola regular, ainda são limitados. 

Para comprovarmos isso basta observarmos que, uma década depois do 

lançamento das OCEM (BRASIL, 2006), é possível perceber, através de nossa 

experiência de ensino na educação básica, que a falta de clareza com relação à 

distinção entre os objetivos do ensino de línguas nas escolas e nos institutos 

especializados de línguas persiste tanto para estudantes como para alguns 

professores, resultando em frustração para os participantes desse processo de ensino 

e aprendizagem, visto que o estudante deseja ser capaz de se expressar na LE, no 

entanto, não consegue ver meios para alcançar esse objetivo através das aulas 

oferecidas nas escolas. Para o professor, por sua vez, a frustração persiste em 

decorrência de não saber ao certo o que se espera de seu trabalho, uma vez que, 

durante muito tempo, o reconhecimento da falta de infraestrutura e do despreparo de 

muitos professores sem fluência na língua que se propunham a ensinar fez com que 

os documentos norteadores de ensino de LE pontuassem ser a habilidade de leitura 

a que deveria receber maior atenção. 

Entendemos, por outro lado, que quando as OCEM (BRASIL, 2006) ressaltam 

os objetivos diferenciados do ensino da LE nas escolas regulares, em momento algum 

retiram desse ensino os objetivos referentes à capacidade de se expressar nessa 

língua. Alguns estudos, tomando como base o exposto pelos documentos oficiais, têm 

buscado, justamente, respostas que possibilitem um ensino eficaz da LI no ambiente 

escolar. 

Tílio (2014), por exemplo, retoma o exposto pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1998) e as OCEM (BRASIL, 2006) a fim de debater sobre as 

possibilidades e desafios do ensino de LE nas escolas públicas. No percurso de sua 

reflexão, o autor assinala, como mencionamos anteriormente, ser possível distinguir 
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duas visões distintas que norteiam o ensino de inglês em diferentes contextos da 

escola regular brasileira: de um lado, os defensores de um abordagem comunicativa, 

com o trabalho das quatro habilidades linguísticas; e do outro, os favoráveis ao foco 

único na leitura. 

Para o autor, apesar dessas duas perspectivas serem consideradas 

dicotômicas, devem ser vistas como complementares, visto que não acredita ser 

possível isolar a leitura de outras práticas sociais envolvendo a LE. Em relação aos 

partidários da adoção da abordagem comunicativa nas escolas regulares, o autor 

acredita que trabalhar as quatro habilidades linguísticas não seja suficiente para 

realização de um trabalho com a língua de forma holística. Em razão disso, o autor 

considera que 

[...] De forma conciliatória, incorporando elementos de ambas as 
propostas, [...] o ensino de língua estrangeira na escola deva apresentar 
aos alunos as diferentes possibilidades de se ler o mundo com e na 
língua, entendendo-se atividade de leitura aqui compatível com teorias 
de multiletramentos [...] e novos letramentos. (TÍLIO, 2014, p. 927). 

O posicionamento do autor, em alinhamento com as OCEM (BRASIL, 2006), 

demonstra que para o ensino de LE cumprir sua função social, se faz necessário que 

a metodologia adotada supere a crença de que o conhecimento das quatro 

habilidades linguísticas seja suficiente para se atestar o conhecimento do idioma. 

Desse modo, apesar da abordagem comunicativa persistir como a metodologia 

mais eficiente para o ELI (MCKAY, 2003; SIQUEIRA, 2011, 2012; TÍLIO, 2014, 2015) 

em razão de propor a comunicação como o principal objetivo da aprendizagem de 

uma LE, Tílio (2015), sem desmerecer os méritos dessa abordagem, acredita ser 

importante refletir criticamente sobre seus princípios e repensá-los a partir das 

seguintes questões: 

Esses princípios, ainda que relevantes, estão sintonizados com as 
necessidades reais do conhecimento do inglês na contemporaneidade? 
São suficientes para promover a comunicação? O que é comunicação? 
Existe apenas um tipo de comunicação? Dominar as quatro habilidades 
é realmente suficiente para o entendimento da língua? Ou ainda: as 
quatro habilidades são sempre necessárias? (TÍLIO, 2015, p. 54). 

Prosseguindo com suas reflexões, esse autor concebe que a resposta a essas 

perguntas remete para o conceito de multiletramentos, mais especificamente o de 

letramento crítico (doravante LC), visto que esse irá possibilitar que os aprendizes 



63 
 

sejam empoderados para usar a língua de forma crítica e responsável, conscientes 

de seu papel no mundo globalizado e preparados para atuar nele. 

Vale lembrar que as OCEM (2006, p. 111) propõem “[...] o desenvolvimento da 

leitura, da comunicação oral e da escrita como práticas culturais contextualizadas.” O 

documento salienta que, embora esteja mantendo a terminologia já existente, esses 

termos precisam ser entendidos não como partes conceituais da concepção anterior 

de quatro habilidades numa visão de linguagem como totalidade homogênea, mas sim 

como heterogeneidades abertas e, socioculturalmente, contextualizadas, pois na 

perspectiva do LC, “[...] usar uma LE representa uma oportunidade de ressignificar 

sentidos, representações, procedimentos, valores, ou melhor, atribuir novos sentidos 

a nós mesmos, aos outros, ao mundo.” (JORDÃO, 2015, p. 77). 

Jordão (2015, p. 78) aponta que, para a abordagem comunicativa, aprender 

línguas envolve saber acionar conjuntos de informações adequados a contextos 

comunicativos específicos e ser capaz de utilizar repertórios linguísticos, produzindo 

e compreendendo adequadamente os enunciados próprios de cada situação 

comunicativa. Em consequência disso, a criticidade, nessa abordagem, repousa na 

capacidade de reconhecer e mobilizar formas da linguagem adequadas à situação 

comunicativa. Logo, a palavra de ordem é adequação, o que remete para “[...] o desejo 

de adaptação, inserção, participação.” A autora salienta que a partir desse desejo se 

legitima a figura do falante nativo como norma a ser seguida. 

Por outro lado, no LC, o conhecimento é construído socialmente e sempre 

ideológico, incompleto, deslizante, múltiplo e relativo. Nessa perspectiva, portanto, o 

conhecimento é sempre passível de questionamento e transformação, pois 

[...] A ausência de uma presença absoluta, de uma significado 
transcendental, de um centro, desloca o locus da verdade [...], 
transformando todos os absolutos em relativos, ou seja, todas as 
certezas em produtos culturais, em interpretações históricas, 
localizadas e ideológicas. (JORDÃO; ANDREOTTI, 2003 apud 
JORDÃO, 2015, p. 81). 

Compreender a significação dessa maneira possibilita reconhecer que nossa 

relação com a realidade é sempre mediada, levando-nos a reconhecer que nossas 

certezas estão relacionadas a normas e hábitos sociais. Diante dessa concepção de 

conhecimento, Jordão (2015, p. 82) destaca “[...] que aprender uma LE é preparar-se 



64 
 

para viver em um ‘terceiro espaço’, um espaço múltiplo, complexo, onde significados 

são instáveis e deslizam entre significantes.” 

Consideramos importante abordar essas questões no intuito de mostrar que da 

mesma forma que princípios e fundamentos com relação ao ELI, de uma maneira 

geral, têm sido repensados e questionados por parte de muitos estudiosos e 

pesquisadores; o ensino da LE, em especial o ELI, na escola regular brasileira, 

igualmente, tem passado por mudanças em seus princípios norteadores na busca por 

resultados que realmente se configurem como satisfatórios. 

Apesar dos esforços empreendidos, até o momento, não apresentarem os 

resultados esperados, podemos constatar que as reflexões e retomadas de reflexões, 

tanto pelos documentos oficiais como por parte de estudiosos e pesquisadores, 

apontam para a importância do ensino de LE, nas escolas, e para a necessidade de 

tornar esse ensino eficaz. 

Em decorrência disso, é possível observar ações do governo no sentido de 

propiciar qualidade ao processo de ensino e aprendizagem de LE nas escolas 

públicas. Dentre essas ações destaca-se o PNLD, programa responsável pela compra 

e distribuição gratuita de LD para os discentes das escolas públicas. 

A seguir, levando em consideração ser o propósito do nosso estudo analisar os 

aspectos culturais presentes nos LD de LI do ensino médio, buscamos refletir mais 

especificamente acerca da dimensão intercultural no ensino de línguas e o papel 

atribuído ao LD como meio de acesso às diferentes culturas que a LI pode representar.  

 

2.3 O Livro Didático de LI: meio de acesso a diferentes culturas 

 

Ter o LD como objeto de estudo, de acordo com Gimenez (2009), implica 

considerar as mudanças ocorridas nas perspectivas de como se vê o ensino de 

línguas, visto que as mudanças ocorridas nos LD são consequências das mudanças 

ocorridas nas concepções de ensino de LE. Por essa razão, consideramos ser 

importante esboçarmos, na seção anterior, algumas das mudanças ocorridas no 

processo de ELI, na atualidade, em virtude das ressignificações de princípios e 

fundamentos que norteiam o ensino dessa língua. 
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Essas ressignificações, como apontado em diferentes estudos, surgiram em 

decorrência do reconhecimento de que, como uma língua franca, a LI apresenta 

características particulares. Dessa forma, mesmo que a LI seja vista como uma LE 

nos países do Círculo Externo, ainda assim essa língua é ensinada e aprendida com 

o propósito de se comunicar tanto com falantes nativos como não nativos. Decorre 

dessa situação, como vimos na seção 2.1, a dificuldade de se tentar encontrar um 

termo que capte “[...] situações tão distintas quanto a de língua estrangeira e de língua 

franca” (GIMENEZ et al., 2011, p. 8). 

Com relação à questão de qual termo usar para referir-se à situação atual da 

LI, deixamos claro, conforme explicitado anteriormente, concordarmos com Siqueira 

(2011) que tanto o termo inglês como língua internacional quanto inglês como língua 

franca referem-se ao mesmo fenômeno: a utilização da LI em interações com falantes 

nativos e não nativos. Afinal, como ressalta Sharifian (2009, p. 5, tradução nossa), 

“[...] Não há nada no termo ‘Inglês como Língua Internacional’ que exclua, 

automaticamente, os falantes nativos dessa língua11.” Por essa razão, entendemos 

que o que de fato importa nessa discussão não é qual termo utilizar, mas sim 

entendermos que o ELI não pode desconsiderar a maneira como essa língua é 

utilizada fora da sala de aula. 

O ELI, como aponta McKay (2003), ocorre numa grande diversidade de 

contextos. Consequentemente, uma pedagogia adequada para o ensino da LI 

necessita de uma teoria de ensino e aprendizagem de língua que dê conta de tal 

diversidade. Para a autora, a eleição de uma teoria mais abrangente para o ensino da 

LI como uma língua de comunicação global precisa levar em conta os seguintes 

aspectos: (I) a LI é utilizada de diferentes formas por falantes bilíngues para atender 

a propósitos específicos; (II) muitos falantes de LI não precisam ou não querem 

adquirir uma competência semelhante à do nativo; (III) a LI não pertence a nenhuma 

cultura específica, logo é necessário ser culturalmente sensível à diversidade de 

contextos nos quais a LI é ensinada e usada. 

Para essa autora, conceitos que costumavam informar o ELI costumavam se 

basear em contextos instrucionais nos quais imigrantes para países de LI aprendiam 

                                                           
11 No original: “[…] There is after all no word in the phrase ‘English as an International Language’ that 
would automatically exclude the native speakers of the language.” (SHARIFIAN, 2009, p. 5). 
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esse idioma como um substituto para a L1 deles. No entanto, a LI está sendo estudada 

e usada cada vez mais como uma língua internacional por aprendizes que adquirem 

a língua como uma língua adicional de comunicação mais ampla. 

No Brasil, o estudo e o uso da LI se dá justamente em razão de se entender 

ser essa uma língua que permite o contato com pessoas de diferentes partes do 

mundo e o acesso a uma vasta quantidade de informação disponível em inglês. Essa 

constatação nos permite entender que a LI é estudada, em nosso país, por ser 

reconhecidamente uma língua franca da atualidade. 

Dentro dessa perspectiva, as OCEM (BRASIL, 2006) ressaltam que 

professores e alunos defendem a necessidade da LI no currículo da escola regular em 

decorrência do mercado de trabalho, das exigências tecnológicas e do fato de ser 

essa língua o idioma da globalização. O documento concebe, no entanto, que essa é 

apenas uma visão parcial do que o ensino dessa língua pode realizar 

educacionalmente. Para o referido documento, o aprendizado de uma LE na 

sociedade globalizada demanda criar meios para que o cidadão possa dialogar com 

outras culturas sem abrir mão de seus valores. Para as OCEM, refletir sobre essas 

possibilidades 

[...] pode nos ensinar sobre os diferentes valores do que é global 
(universal, exterior, de um grupo de países desenvolvidos, que, por sua 
força político-econômica, se apresentam como modelos sociais) e do 
que é local (regional, interior, de uma comunidade ou de grupos com 
características próprias), levando-nos a pensar sobre a perspectiva 
hierárquica entre esses dois modus vivendi e a relativizá-la. (BRASIL, 
2006, p. 96). 

Embora os documentos norteadores proponham um ensino de idiomas 

estrangeiros numa perspectiva intercultural, Kawachi e Lima (2015, p. 92) apontam 

que, em muitos materiais didáticos, a apresentação de aspectos culturais é feita a 

partir de abordagens simplificadoras que não contribuem para o que se considera ser 

a meta da educação intercultural: “[...] ajudar o aluno a orientar-se na cultura do outro, 

e não somente fornecer-lhe informações sobre ela.” 

A esse respeito, Mendes (2011) defende a necessidade de se repensar os 

diferentes aspectos que compõem a operação global de ensinar línguas, em especial 

na perspectiva do planejamento e dos materiais instrucionais. Para ela, uma 

perspectiva intercultural no ensino de línguas requer ver a língua como mais do que 
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um objeto de ensino, pois uma perspectiva intercultural demanda ver a língua como 

“[...] a ponte, a dimensão mediadora entre sujeitos/mundos culturais, visto que seu 

enfoque se dará nas relações de diálogo, no lugar de interação.” (MENDES, 2011, p. 

140). 

Por essa razão, para Mendes (2011), a língua que se aprende e se ensina deve 

ser vista como língua-cultura, a qual deve ser capaz de atuar como ponto de partida 

para a construção de ambientes de mediação cultural, de lugares de negociação e 

partilha. Dentro dessa perspectiva, a autora pretende, seguindo o pensamento de 

Bhabha (1998), refletir sobre a ideia de ‘um outro lugar’, ou ‘entrelugar’ a partir do 

encontro entre diferentes culturas ou línguas-culturas. Para essa autora, portanto, 

ensinar e aprender línguas sob a orientação de uma abordagem intercultural implica 

contribuir para criação de zonas fronteiriças, de espaços intermédios. 

Souza e Fleuri (2003) pontuam que a experiência do ‘entrelugar’ configura-se 

como um hibridismo que permite a superação de relações bipolares, visto que o 

espaço intermédio é um movimento exploratório. De acordo com esses autores, no 

espaço do hibridismo ocorre o que Bhabha (1998) nomeia de processos simbólicos 

de negociação ou tradução, dentro de uma temporalidade que possibilita a articulação 

de elementos contraditórios.  

Para Byram, Gribkova e Starkey (2002), a dimensão intercultural configura-se 

como um objetivo solidamente estabelecido no ensino de línguas. Em essência, essa 

dimensão busca ajudar os aprendizes a interagir com falantes de outras línguas em 

termos de igualdade, tornando-os conscientes de suas próprias identidades e da de 

seus interlocutores. Dessa forma, a perspectiva intercultural não se refere a um novo 

método de ensino de línguas, mas sim a uma extensão natural do que a maioria dos 

professores reconhecem como importantes. 

O objetivo da perspectiva intercultural no ensino de línguas, portanto, é o 

desenvolvimento de falantes interculturais ou mediadores capazes de se envolver com 

múltiplas e complexas identidades, evitando, assim, os estereótipos que acompanham 

a visão de alguém a partir de uma única identidade. Souza e Fleuri (2003) apontam 

que a complexidade da relação entre culturas evidencia a necessidade de analisar a 

existência de uma fronteira cultural para além de uma simples divisão e classificação 

binária da existência humana. 
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Nessa linha de pensamento, fundamentando-se em Bhabha (1998), Souza e 

Fleuri (2003), assim como Mendes (2011) e Kramsch (2012), consideram que o 

espaço intervalar da cultura constitui-se como um espaço de intervenção no qual 

ocorre tensão, negociação e tradução. Para Mendes (2011), o ideal é que conteúdos 

relativos à cultura sejam abordados não apenas como fatos e informações, mas, 

principalmente, como redes de significados a serem interpretados. Para tanto, se faz 

necessário que uma abordagem de ensinar e aprender línguas culturalmente sensível, 

capaz de transformar professores e estudantes em mediadores culturais e sujeitos de 

interculturalidade, seja acompanhada de mudanças de enfoque com relação aos 

modos de organização e realização das experiências de ensinar e aprender línguas. 

Nesse sentido, o LD e demais recursos utilizados numa perspectiva de ensino 

intercultural de LE desempenham papel importante na medida em que, como 

argumenta Matsuda (2012b), o plano curricular, em muitos contextos educacionais, 

torna-se tangível para professores e estudantes através do LD. Vale ressaltar que o 

LD, além de oferecer insumo da LE estudada, também expressa, reforça e constrói 

uma certa visão de mundo. Isso porque os materiais de ensino disseminam não 

apenas conhecimento, mas também desempenham papel crucial na construção da 

percepção e de crenças dos estudantes em relação à língua-alvo. 

No contexto da escola regular brasileira, a importância do LD de LE também é 

reconhecida pelo edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação de 

obras didáticas para o PNLD 2015 (Brasil, 2013). O edital, seguindo a fundamentação 

teórica dos documentos norteadores do ensino de LE para o ensino médio (PCNEM, 

BRASIL, 2000; OCEM, BRASIL, 2006), explicita ser o principal objetivo educacional 

do ensino de LE, nessa etapa de ensino, contribuir para a formação de cidadãos 

comprometidos com seu entorno e com o de outras realidades sociais. 

Conforme o edital, o LD de LE necessita atender à visão de ensino médio 

proposta pelos documentos oficiais orientadores da educação nacional, buscando 

condições para a construção do conhecimento que extrapolem os limites da disciplina 

e garanta ultrapassar visões redutoras e segmentadas sobre o mundo. Dessa forma, 

para o edital: 

Nesse contexto, o livro didático de LEM [Língua Estrangeira Moderna] 
assume um papel orientador relevante. Produzido conforme um quadro 
de fundamentos teórico-metodológicos, destina-se a orientar muitas das 
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atividades do ensino escolar. Constitui-se, assim, não só como objeto 
de cultura, mas também como objeto que possibilita acesso a muitas 
outras formas de expressão cultural. (BRASIL, 2013, p. 46-47). 

O reconhecimento do LD como orientador do trabalho desenvolvido em sala de 

aula não nos pode fazer esquecer, como apontamos no início deste trabalho, que 

também é o LD o responsável por moldar ou engessar, em muitos casos, o que 

acontece na sala de aula de LE (RAMOS, 2009, p. 173). Por outro lado, o edital, ao 

considerar que o LD assume um papel orientador relevante no ensino de LE do ensino 

médio, constata ser esse, como apontam Kawachi e Lima (2015, p. 92), “[...] um dos 

principais meios de contato entre aprendiz, língua e cultura.” Adicionamos a isso, o 

fato de que para muitos professores é também o LD um dos meios de contato mais 

próximo entre a língua e a cultura abordada em sala de aula, visto que, através do LD 

e do manual escrito para uso do professor, conhecimentos novos serão adquiridos por 

esse participante do processo da mesma forma que acontece com os aprendizes. 

Para Matsuda (2012b), materiais de ensino exercem um papel ainda mais 

importante quando se considera a LI como uma língua de comunicação internacional. 

O objetivo do ensino do ILI é preparar os estudantes para usar o inglês para se 

tornarem parte do mundo globalizado, o qual é linguística e culturalmente diverso. Por 

esse motivo, cursos de ILI se esforçam para incorporar essa diversidade e representar 

a LI como uma entidade dinâmica e plural. 

A autora ressalta, no entanto, que um dos objetivos principais do ensino da LI 

nessa perspectiva é desenvolver a consciência e a sensibilidade em relação às 

diferenças representadas por essa língua em termos de formas, usos e usuários, 

desenvolvendo, assim, o respeito, ou pelo menos, a tolerância a essas diferenças. 

Nesse aspecto, a autora considera que materiais de ILI precisam ajudar a promover 

essas atitudes. 

Expandindo o posicionamento da autora, consideramos que materiais de LI de 

uma maneira geral, diante do contexto em que vivemos atualmente, necessitam 

promover a consciência e a sensibilidade dos estudantes em relação a essas 

diferenças, visto que aprendizes da LI do Círculo em Expansão, como é o caso do 

Brasil, frequentemente acreditam ser importante aprender inglês por se tratar de uma 

língua com potencial para lhes oferecer oportunidades internacionais, mesmo que 
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ainda não saibam com clareza as situações nas quais poderão vir a fazer uso dessa 

língua no futuro.  

Materiais tradicionais de ELI, ainda conforme essa autora, em particular LD e 

outros materiais desenvolvidos para uso em sala de aula, tendem a concentrar-se nas 

variedades padrões da LI representadas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. 

Para a autora, isso se deve ao fato dos currículos de LE terem focado quase 

exclusivamente nessas variedades de inglês. Isso decorre, como pontuamos 

anteriormente, do fato de que a metodologia de ELI foi, e de certa forma continua 

sendo, influenciada pelo construto do falante nativo (MCKAY, 2003). 

Matsuda (2012b) chama atenção para o fato de que as variedades norte-

americana e britânica têm dominado a área de ELI há muito tempo e, em razão disso, 

parece natural para a maioria dos professores e estudantes que essas sejam vistas 

como padrões e, portanto, predominantes nos LD e demais materiais usados em sala 

de aula. A existência de variedades múltiplas e legítimas, dessa forma, é dificilmente 

representada nos LD de ELI. Consequentemente, a predominância do Círculo Interno, 

em especial do Reino Unido e dos Estados Unidos, é também notória nas 

representações dos usuários dessa língua. 

Essa constatação já havia sido feita pela autora num outro trabalho intitulado 

Globalization and English Language Teaching: Opportunities and Challenges in Japan 

(MATSUDA, 2009), no qual ela argumenta que em virtude da LI ter se tornado uma 

opção popular de LE em todo o mundo, não sendo diferente em seu país, a 

diversidade linguística, cultural e funcional da LI, na atualidade, complica a prática de 

ensino dessa língua, desafiando alguns de seus conceitos mais básicos. 

Como pontuamos em outros momentos deste trabalho, um ensino tradicional, 

que enfatize exclusivamente as culturas norte-americana e britânica, não prepara, de 

forma eficaz, usuários do ILI. Matsuda (2009) considera, assim, ser relevante que 

profissionais do ELI reflitam se a representação atual da LI, seus falantes, e culturas, 

em nossas salas de aula, refletem com precisão a realidade desse idioma hoje, visto 

que uma representação que privilegie os usuários provenientes do Reino Unido e dos 

Estados Unidos apenas reforça o pressuposto comum na área de ELI de que se 

aprende essa língua para se interagir com falantes nativos. 
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Representações predominantes da LI como a língua dos falantes do Círculo 

Interno falham em reconhecer o aumento do uso dessa língua entre falantes não 

nativos, deixando de aproveitar completamente as oportunidades que acompanham o 

ensino dessa língua enquanto língua franca. Em vez disso, os estudantes assumem 

que a LI pertence ao Círculo Interno e que devem adequar-se às suas normas, 

permanecendo numa posição periférica (MATSUDA, 2012b).  

Nesse sentido, acreditamos que mostrar a diversidade de falantes da LI para 

os estudantes do ensino médio pode contribuir para que os mesmos sintam-se mais 

seguros com relação à sua aprendizagem e para se arriscarem a falar a língua, num 

contexto onde sempre se acreditou não ser possível aprendê-la: a escola pública 

brasileira. Em decorrência disso, propomos em nossa investigação analisar se os 

aspectos culturais presentes no LD de LI do ensino médio representam a diversidade 

de usuários dessa língua e, principalmente, se representam a diversidade de culturas 

presentes na sociedade brasileira. 

Vale lembrar que, a depender do propósito do ensino da LI, as duas escolhas 

mais populares para modelos instrucionais – a britânica e a norte-americana –, podem 

se configurar como escolhas apropriadas. No caso dos estudantes brasileiros, por 

exemplo, poderíamos considerar serem essas duas as que os estudantes têm maior 

acesso através de filmes e músicas. No entanto, mesmo que os materiais escolham 

uma dessas variedades como a mais apropriada, se faz necessário trazer para o 

contexto dessa aprendizagem a valorização dos usuários da LI de diferentes partes 

do mundo, uma vez que privá-los disso implica na representação incompleta dessa 

língua, podendo resultar numa compreensão limitada e enviesada acerca de quem 

fala inglês e com qual propósito. 

Para tornar mais claro nosso argumento anterior, consideramos, por exemplo, 

que ao apresentar diferenças de vocabulário entre o inglês norte-americano e o 

britânico, tema sempre presente nos LD do ensino médio, se faz necessário 

estabelecer diferenças entre essas duas variedades e a de outros países nos quais a 

LI também é utilizada. Além disso, dentro de uma perspectiva intercultural, seria 

importante fazer os estudantes refletirem sobre as próprias diferenças de vocabulário 

dentro do seu próprio país. Embora professores e estudantes possam trazer essas 

diferenças para a sala de aula, ter tais informações no LD possibilita a discussão 
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desses aspectos de forma mais rica, além de estimular pesquisas acerca de diferentes 

assuntos relacionados a esse tema. 

Matsuda (2009) assinala que usuários e variedades da língua são dois 

elementos impossíveis de separar, e, sendo assim, estratégias que introduzem as 

diferentes variedades da LI também apresentam os estudantes a seus inúmeros 

usuários provenientes de diferentes contextos culturais. 

Situando nossa reflexão no contexto brasileiro, Siqueira (2012) considera que 

estudar, debater e trabalhar com materiais culturalmente sensíveis se constitui como 

uma tarefa motivadora tanto para estudantes como para professores. Entretanto, é 

necessário avaliar e planejar como deve ser a abordagem desses materiais, visto que 

a cultura não pode ser tratada como algo externo à língua, totalmente isolada do(s) 

contexto(s) onde a língua é utilizada. 

Nossa experiência como professora do ensino médio, nos tem permitido 

observar que o aprendizado da LI torna-se bem mais significativo para os estudantes 

quando lhes é dada a oportunidade de refletir e debater sobre temas que fazem parte 

de suas vidas. É preciso não esquecer, contudo, que aprendizes de LE, em especial 

adolescentes, demonstram sempre curiosidade acerca de como situações presentes 

em sua realidade são vivenciadas e interpretadas em diferentes países. 

No tocante a isso, entendemos que empreender uma prática de ensino 

intercultural da LI, no ensino médio, demanda estarmos cientes de que nosso papel, 

enquanto professores, não é simplesmente transmitir conhecimentos de outras 

culturas ou trazer informações de outros países para a sala de aula, mas sim criar 

condições para que reflexões críticas sejam promovidas sobre diferenças culturais, 

tanto no que concerne à realidade próxima dos estudantes como também em relação 

a realidades presentes em outros países. 

Fortalecendo nosso posicionamento, consideramos pertinente o entendimento 

de Aguilar (2008) ao ressaltar que a competência intercultural vai além do conceito de 

aprendizagem de uma LE compreendida apenas como a aquisição de habilidades 

acompanhada de alguma informação sobre um país onde a língua é falada. Assim, na 

perspectiva intercultural, 

[...] a tarefa do professor não é oferecer informação abrangente ou 
trazer a sociedade estrangeira para dentro da sala de aula [...] mas 



73 
 

desenvolver nos estudantes a competência que os tornará capazes de 
relativizar seus próprios valores culturais, suas crenças e seus 
comportamentos, investigando por si mesmos a alteridade [...]. 
(AGUILAR, 2008, p. 69, tradução nossa)12. 

Logo, sendo o local de onde falamos um contexto pedagógico no qual 

estudantes são expostos a estruturas de uma LE, na qual muitos não têm condições 

de se expressar; um contexto no qual há posicionamentos contraditórios com relação 

aos objetivos e à maneira como o processo de ensino e aprendizagem deve ser 

conduzido, entendemos ser importante ter em mente que assumir o compromisso de 

desenvolver um processo de ELI dentro da perspectiva ressaltada por Aguilar (2008) 

implica conceber, como assinalado anteriormente, que a cultura não é algo externo à 

língua. 

Diante disso, argumentamos que trazer, para sala de aula de LI, uma 

perspectiva de ensino que busque representar a situação atual dessa língua pode 

contribuir para um ensino mais efetivo, uma vez que, como aponta Mckay (2003), o 

ensino e a aprendizagem do ILI deve reconhecer que os usuários bilíngues globais 

dessa língua apresentam diferentes objetivos para desejarem adquiri-la. 

No contexto do ensino médio, esse objetivo por vezes é identificado como 

sendo o de desenvolver a habilidade de leitura e permitir acesso a informações 

disponíveis em inglês. Na atualidade, no entanto, já está mais do que comprovado a 

necessidade do desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral. 

Vale lembrar que muitos estudantes cobram e desejam ter aulas de inglês mais 

motivadoras que extrapolem a exposição de regras gramaticais e estratégias de 

leitura. 

À vista disso, levando em consideração ser um dos objetivos reconhecidos 

pelos estudantes do ensino médio a necessidade de aprender a LI em virtude da 

mesma possibilitar a comunicação entre pessoas de diferentes partes do mundo, 

entendemos que uma atenção especial deve ser dada ao tratamento dos aspectos 

culturais nas aulas de LI, visto que o conhecimento cultural oferece temas importantes 

para debates em sala de aula. 

                                                           
12 No original: [...] the task of the teacher is not to provide comprehensive information or bring the foreign 
society into the classroom [...] but to develop in students the competence that will make them relativize 
their own cultural values, beliefs and behaviours and investigate for themselves the otherness […]. 
(AGUILAR, 2008, p. 69). 
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Quanto a isso, ressaltando a necessidade de repensar e mudar princípios que 

orientam a relação entre uma língua internacional e a cultura, Siqueira (2012), 

fundamentando-se no posicionamento de Smith (1976), lembra que: (I) aprendizes de 

uma língua internacional não precisam internalizar as normas culturais dos seus 

falantes nativos; (II) uma língua internacional torna-se desnacionalizada; e (III) o 

objetivo educacional da aprendizagem de uma língua internacional é capacitar os 

aprendizes a comunicarem suas ideias e cultura. 

Embora o conceito de cultura seja bastante complexo, parece haver um 

consenso entre especialistas da área de ensino de línguas quanto ao espaço legítimo 

que a cultura ocupa em tal processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente 

nos materiais utilizados no ensino de línguas. Matsuda (2012b) pontua que, dizer que 

a língua inglesa tornou-se desnacionalizada13 ou desterritorializada não significa dizer 

que a mesma tornou-se desculturalizada. Em vez disso, essa língua encontra-se 

interligada a uma ampla variedade de culturas incluindo culturas nacionais e regionais 

que não costumavam ser associadas à LI. 

Essa autora ressalta também que em cursos de inglês nos quais aprendizes 

estão se preparando para o uso da língua em contextos internacionais, a cultura é 

definida de forma mais ampla do que num curso voltado para propósitos específicos. 

Sendo assim, se faz necessário que o conteúdo cultural dos materiais de ensino seja 

extraídos de diferentes fontes para que possam captar a diversidade de culturas que 

a LI pode representar. 

Antes de apresentarmos essas fontes, consideramos ser importante ressaltar 

que, apesar da nossa investigação não estar voltada para materiais específicos para 

o ensino do ILI, os documentos oficiais norteadores da educação de LE nas escolas 

regulares consideram que  

[...] Pelo seu caráter de sistema simbólico, [...], elas [as línguas 
estrangeiras] funcionam como meios para ter acesso ao conhecimento 
e, portanto, às diferentes formas de pensar, de criar, de sentir, de agir e 
de conceber a realidade, o que propícia ao indivíduo uma formação 
mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais sólida. (BRASIL, 2000, p. 
26). 

                                                           
13 Para Kachru (1985 apud MCKAY, 2003), o termo adequado seria renacionalizada em vez de 
desnacionalizada. 
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Os documentos oficiais deixam claro a importância do ensino de LE, visando o 

acesso a diferentes culturas, para a formação integral do estudante enquanto cidadão. 

Ao fazer isso, esses documentos ressaltam a importância da compreensão 

intercultural para a aceitação de diferentes maneiras de expressão e comportamento 

e, de igual modo, permitem entender que, no ensino de LE, a cultura não é vista de 

forma limitada e restrita aos países nos quais a língua-cultura alvo seja considerada 

como língua oficial. 

Consequentemente, entendemos ser importante que o processo de ensino e 

aprendizagem da LI oportunize aos estudantes ter acesso às diferentes culturas que 

essa língua pode representar, uma vez que, no mundo de hoje, onde a LI é a língua 

franca mais comum, as culturas de usuários que se expressam em inglês, mesmo não 

sendo essa sua L1, é tão parte do mundo que fala inglês quanto as culturas dos países 

do Círculo Interno (MATSUDA, 2012b). Além disso, torna-se relevante que o 

estudante se conscientize que nem mesmo os chamados falantes nativos se 

constituem como um grupo homogêneo. 

Dessa maneira, considerando ser o LD um recurso importante para o ensino 

da LI no nível médio da educação básica, propomos a investigação desse material 

didático no intuito de observarmos se os aspectos culturais, nele apresentados, 

possibilitam o desenvolvimento de uma consciência intercultural crítica na medida em 

que traz para sala de aula não apenas as culturas dos países onde o inglês é falado 

como L1, mas, também, as culturas presentes no contexto brasileiro e de outros 

países nos quais essa língua seja considerada LE ou L2. 

De acordo com Aguilar (2008), nas últimas décadas, diversos critérios foram 

criados com o propósito de avaliar os conteúdos culturais de LD usados no ensino da 

LI. Segundo essa autora, alguns projetos voltados para esse objetivo levam em 

consideração não apenas os conteúdos culturais do material de ensino, mas, também, 

aspectos relacionados à correspondência entre os objetivos desses materiais e as 

necessidades e metas dos estudantes. 

No que concerne à nossa investigação, considerando os objetivos educacionais 

para o ensino de LE propostos pelos documentos oficiais brasileiros e as possíveis 

necessidades apresentadas para o aprendizado da LI pelos estudantes do ensino 

médio, concebemos ser necessário que o conteúdo cultural presente no LD de inglês 



76 
 

do ensino médio contemplem as seguintes fontes: (I) materiais da cultura nativa do 

estudante (source culture materials); (II) materiais da cultura alvo (target culture 

materials); e (III) materiais de cultura(s) internacional/ internacionais (international 

target culture materials). (CORTAZZI; JIN, 1999 apud SIQUEIRA, 2011, p. 102). 

Com base nessa orientação, Siqueira (2012) entende ser possível argumentar 

que a LI tornou-se uma língua que representa e oferece acesso a várias culturas, 

incluindo a de países e territórios completamente desconhecidos para muitas 

pessoas, tais como Belize, Gâmbia, Ruanda, Ilhas Salomão, dentre outros. O autor 

chama atenção para o fato de que, embora a LI tenha status oficial nesses lugares, 

os mesmos são esquecidos e ficam ausentes do mundo representado nos LD para 

ensino de inglês como LE. 

Matsuda (2012b), de igual modo, considera ser necessário incluir países e 

regiões de diferentes partes do mundo nos materiais de ensino. Para a autora, essa 

abrangência pode ilustrar não apenas a expansão geográfica, mas também a 

diversidade funcional da LI, tais como seu uso para desempenhar funções específicas 

enquanto coexistindo com outras línguas locais. 

Com relação ao papel da(s) cultura(s) dos estudantes, McKay (2003) considera 

que tais conteúdos oferecem aos aprendizes a oportunidade de conhecer mais sobre 

suas próprias culturas e, ao mesmo tempo, aprender aspectos necessários da LI para 

falar sobre suas culturas. 

No tocante a esse aspecto, o entendimento de Matsuda (2012b) aproxima-se 

da perspectiva expressa nas OCEM (BRASIL, 2006), visto que a autora considera que 

a habilidade para perceber e analisar o familiar – sua própria cultura –, partindo da 

perspectiva do estranho – a cultura do outro –, é crucial e necessita ser parte do 

objetivo do nosso ensino também. 

Em referência a essa questão, a análise do nosso corpus possibilitou identificar 

uma preocupação por parte dos autores no sentido de relacionar os contextos 

culturais de diferentes países nos quais a LI é utilizada com o contexto de nosso país. 

Além disso, as duas coleções apresentam unidades ou seções específicas que visam 

motivar discussões sobre questões presentes na realidade brasileira. 
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Isso demonstra que os livros recomendados para uso no ensino médio pelo 

Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) apontam para uma abordagem intercultural do 

ensino da LI. No capítulo III, discorremos mais detalhadamente acerca da maneira 

como essa abordagem se concretiza nos LD que compõem as duas coleções. No 

entanto, consideramos pertinente ressaltar, por ora, que o LD de LI do ensino médio, 

além de enfatizar a importância da LI para o mercado de trabalho, procura mostrar a 

situação dessa língua na atualidade, trazendo textos a respeito das diferentes 

variedades da LI presentes no mundo, por exemplo. É possível identificar também 

uma preocupação no sentido de debater questões relacionadas à criação de 

estereótipos por parte dos estudantes em relação a diferentes grupos sociais 

presentes na realidade brasileira e de outros países. 

Com relação a isso, Matsuda (2012b), assim como outros autores, considera 

que a cultura, no LD, não pode estar limitada a uma perspectiva tradicional e 

estereotipada na qual se associa sushi com o Japão e futebol com o Brasil. Sendo 

assim, qualquer crença e prática na qual a experiência dos estudantes esteja situada 

pode e deve ser considerada como cultura local. Logo, qualquer material que motive 

os estudantes a explicar a cultura local, a refletir criticamente sobre o que eles tomam 

por familiar e, consequentemente, por normal pode ser legitimamente incorporado às 

aulas de inglês. 

Além das três fontes de culturas prescritas por Corttazi e Jin (1999), Matsuda 

(2012b) considera importante que os LD para ELI incluam conteúdo da chamada 

cultura global, a qual inclui tópicos que atravessam fronteiras nacionais e são 

relevantes para a sociedade global como um todo. Tópicos que se tornaram populares 

em materiais de ELI, como a paz mundial e a conservação do meio ambiente, seriam 

exemplos da cultura global. Esses tópicos fomentam, segundo a autora, o senso de 

cidadão globalizado entre os estudantes e, em razão disso, fornecem conteúdo 

apropriado para leitura, discussões e tarefas em salas de aula nas quais o inglês é 

ensinado como uma língua de comunicação internacional. 

Vale lembrar, no entanto, que de acordo com Rees (2009), é necessário ter o 

cuidado de não passar a ideia de um mundo homogêneo, no qual os participantes são 

apresentados como basicamente iguais e as diferenças são neutralizadas em 
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decorrência da imagem do falante de LI não ser vinculada a um país específico, mas 

sim a um modo de vida relacionado à modernidade-mundo14.  

Rees (2009) chega a essa conclusão ao examinar o livro didático utilizado no 

Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás. No seu estudo, ela focaliza a 

maneira como são apresentadas as identidades do falante e do aprendiz de LI, bem 

como a maneira pela qual a própria LI, objeto de ensino e de estudo, é descrita e 

mostrada no seu uso como língua internacional. 

A autora ressalta que a LI é apresentada no LD analisado como uma realidade 

já estabelecida do mundo moderno. Em decorrência disso, 

Em nenhum momento há uma argumentação a favor do aprendizado da 
língua inglesa como aparece, frequentemente, em livros escritos e 
publicados no Brasil em que se procura justificar o uso da língua e 
convencer o aluno da importância da mesma na sua vida. (REES, 2009, 
p. 160). 

A autora constata, ainda, que a presença de personagens oriundos de 

diferentes lugares do mundo, no LD analisado, mostra a possibilidade da existência 

da diferença, no entanto, os assuntos discutidos e os espaços pelos quais transitam 

esses personagens são os mesmos. Consequentemente, o que se apresenta no LD 

é a homogeneidade, um mundo em que há poucas diferenças de um lugar para outro. 

De igual modo, Tílio (2006) constata, através da análise de doze LD de seis 

séries voltadas para o público a partir dos quatorze anos, que os contextos culturais 

apresentados são geralmente tendenciosos. Oito dos doze livros analisados, 

conforme o autor, visam um mercado internacional bem abrangente e, dessa forma, 

surge um novo problema: a dificuldade de contemplar a cultura do aprendiz, uma vez 

que o público-alvo desses livros corresponde a um mercado global. Como 

consequência, 

A tendência é o etnocentrismo, em que o autor supervaloriza sua própria 
cultura, ou pluralidade superficial, uma folclorização, fazendo menção a 
aspectos culturais de diversas culturas na expectativa de agradar a 
todos os usuários do livro, em qualquer parte do mundo. Como não é 
possível dar conta de um número infinito de culturas, a tendência é que 

                                                           
14 Para Rees (2009, p. 161), modernidade-mundo refere-se a situações que resultam do momento 
histórico em que vivemos, no qual impera o não presencial, a fluidez e a mobilidade. “Essa modernidade 
se remete a valores simbólicos de pertencimento a grupos de indivíduos que se configuram como 
cidadãos do mundo.” 
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o autor se atenha a estereótipos, contribuindo cada vez mais para a 
difusão destes. (TÍLIO, 2006, p. 213). 

Entretanto, a investigação desse autor demonstra que mesmo os LD escritos e 

produzidos em nosso país, apesar de trazerem um número maior de referências 

contextuais brasileiras, tendem a reproduzir a mesma pluralidade superficial, 

folclorização e propagação de estereótipos. 

É importante ressaltar, no entanto que os LD brasileiros analisados por Tílio 

(2006) eram livros voltados para o público do ensino fundamental II e que o estudo foi 

conduzido antes da inserção do componente LE no PNLD. De acordo com 

informações do site do FNDE, o componente curricular LE foi inserido no PNLD, tanto 

para os estudantes do 6º ao 9º ano como para os do ensino médio através da 

resolução nº 60 de 20 de novembro de 2009. Contudo, os estudantes das séries finais 

do ensino fundamental só começaram a receber livros de LE a partir de 2011. Para os 

estudantes do ensino médio, como pontuamos anteriormente, os livros de LE 

começaram a ser distribuídos a partir de 2012. 

A seleção dos livros a serem adotados pelas escolas públicas tem início através 

da convocação de editores para o processo de inscrição e avaliação das obras 

didáticas conforme as especificações constantes no edital de convocação. O edital 

traz detalhes acerca das exigências com relação à estrutura editorial das obras, os 

critérios de exclusão, as especificações técnicas e os princípios e critérios utilizados 

para a avaliação das obras inscritas. 

A avaliação dos livros é realizada por professores universitários e da educação 

básica que atuam como docentes de LE em escolas públicas e universidades situadas 

nas cinco regiões do país. As obras aprovadas são apresentadas através do Guia de 

Livros Didáticos, no qual constam as resenhas de todas as coleções aprovadas. 

A inserção do componente LE é vista por muitos como um grande avanço para 

a melhoria do ensino e aprendizagem de LE nas escolas regulares. Contudo, Tílio 

(2014) chama atenção para o fato de que, para alguns defensores do ensino com foco 

apenas na leitura, o PNLD impõe uma ditadura da escolha do LD, cerceando a 

diversidade metodológica e homogeneizando o ensino de LE na escola. 

Quanto a esse posicionamento, compreendemos, assim como Tílio (2014), que 

assegurar critérios mínimos de qualidade não se configura como uma tentativa de 
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homogeneizar o ensino, uma vez que o uso diferenciado que professores fazem de 

um mesmo LD pode imprimir à aula diferentes metodologias. 

É importante considerar que os documentos norteadores do ensino de LE na 

escola regular, bem como o PNLD, refletem a busca por um meio de tornar o ensino 

de LE efetivo no ambiente escolar, sem esquecer, no entanto, que o objetivo desse 

ensino na escola regular vai além de capacitar os estudantes a tornarem-se usuários 

fluentes dessa língua. Afinal, como muito bem assinalado por Tílio (2015, p. 65), “[...] 

a língua-alvo não é uma entidade fixa, estática, que possa ser apreendida e replicada; 

a língua está em constante movimento, adequando-se às necessidades das 

sociedades contemporâneas.” Nesse contexto, conforme o autor, se faz necessário  

[...] entender o ensino e aprendizagem de línguas como o processo de 
ajudar o aprendiz a construir significados na língua com base nas 
diversas semioses oferecidas pelos contextos em que tal língua 
encontra-se presente no mundo contemporâneo – e nunca esquecer de 
um conceito-chave: postura crítica. (TÍLIO, 2015, p. 65-66). 

Na condução desse processo, consideramos ser o LD, como aponta Ramos 

(2009), um colaborador, uma ferramenta auxiliar. Ainda a esse respeito, Oliveira 

(2012) ressalta que, embora não haja um LD ideal, professores adotam livros para 

poupar tempo e dar aos estudantes um senso de organização. Desse modo, para essa 

autora, tanto professores como LD controlam o contexto do ensino da LI como LE, 

sendo necessário que se tenha atenção com relação às representações culturais 

explícitas e implícitas presentes no LD. 

Corroborando as considerações das duas autoras mencionadas anteriormente, 

Siqueira (2012) assinala que a prática mostra que o conteúdo dos materiais 

instrucionais influencia, ou, em alguns casos, determina o que deveria ser ensinado e 

aprendido, incluindo o conteúdo cultural. 

Com relação ao ensino das diferentes variedades da LI, citando Baumgardner 

(2009), Siqueira (2012) lembra ser a sala de aula o local ideal para a expansão cultural 

e não para sua supressão. Para tanto, se faz necessário a adoção de uma abordagem 

intercultural na qual a LE é vista como uma ferramenta intercultural, conferindo a seus 

usuários a possibilidade de descentralizarem-se do modelo de seus falantes nativos, 

fomentando um postura crítica acerca da língua estudada e das culturas que ela 

representa. Além disso, essa abordagem deve ser capaz de contribuir para que os 

estudantes possam falar sobre si mesmos, criando em vez de reproduzindo discursos. 
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Reforçando o que já foi dito em outros momentos do nosso trabalho, nessa 

perspectiva, como assinalam Souza e Fleuri (2003, p. 64-65), citando Candau (2000), 

a cultura passa a ser vista como estruturante profundo do cotidiano de todo grupo 

social e se expressa nos modos de agir, relacionar-se, interpretar e atribuir sentido. 

Entretanto, apesar de contarmos com uma vasta e sólida literatura enfatizando a 

importância da cultura no ensino de LE (KAWACHI; LIMA, 2015; KRAMSCH, 2012; 

SIQUEIRA, 2011, 2012; OLIVEIRA, 2012, para citar apenas alguns), “[...] os materiais 

didáticos adotados geralmente privilegiam concepções superficiais de cultura, ficando 

ao nível de ‘curiosidades’.” (KAWACHI; LIMA, 2015, p. 96). 

De acordo com Oliveira (2012), abordar aspectos culturais, na sala de aula de 

LE, não é simplesmente transmitir informações sobre diferentes países, mas sim 

desenvolver a competência comunicativa intercultural dos estudantes. Nesse sentido, 

consideramos ser o LD de LI um colaborador na seleção do conteúdo cultural a ser 

utilizado e, consequentemente, um instrumento importante  

[...] na adoção de uma abordagem intercultural que possibilite 
transformar nossas salas de aulas em arenas de discussão e 
empoderamento, desenvolvendo nossa percepção de mundo, e 
ajudando nossos estudantes a desenvolver o deles, sempre a partir de 
uma perspectiva de reflexão, para que através deste prestigiado meio 
comunicação global, possamos finalmente construir uma ponte entre os 
significados dos Outros – não importando quem eles possam ser – sem 
trauma, vergonha, angústia, num nível de igualdade de poder e 
compromisso, onde quer que estejamos. (SIQUEIRA, 2012, p. 213, 
tradução nossa).15 

É necessário assinalar, no entanto, que reconhecermos o LD como colaborador 

desse processo não significa que estejamos desconsiderando a importância do papel 

desempenhado pelo professor. Reconhecer o LD como colaborador significa sim 

considerarmos o mesmo como um instrumento importante na medida em que 

possibilita trazer para sala de aula diferentes visões de mundo através da 

representação de aspectos culturais das diferentes comunidades que se expressam 

na LE sendo estudada. 

                                                           
15 No original: [...] the adoption of an intercultural approach that we can indeed transform our language 
classrooms into arenas of discussion and empowerment, building up our world of meanings, and helping 
our students to build up theirs, always from a perspective of reflection, so that through this prestigious 
means of global communication, we can finally construct a bridge to the Other’s meanings, no matter 
who they may be – without trauma, shame, or anguish, at equal levels of power and commitment, 
wherever we are. (SIQUEIRA, 2012, p. 213). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DO LD DE LI DO ENSINO MÉDIO: A COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

 

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos uma reflexão sobre a situação atual da 

LI e as consequentes implicações para o seu ensino. Retomando o que foi dito antes, 

observamos que devido ao crescente número de falantes bilíngues dessa língua no 

mundo, já há algum tempo, estudiosos e profissionais da área de ELI defendem um 

processo de ensino e aprendizagem que reconheça os diversos usos e propósitos 

para se aprender essa língua em diferentes partes do mundo. 

Dentre os pressupostos que informam o ELI nessa perspectiva, destacamos a 

constatação de que muitos aprendizes não precisam ou não desejam adquirir uma 

competência semelhante à do dito falante nativo e o fato de uma língua de 

comunicação internacional não estar relacionada a nenhuma cultura em particular, 

necessitando, portanto, que a pedagogia de ELI seja culturalmente sensível à 

diversidade de contextos no qual essa língua é ensinada e usada. 

Levando em consideração os objetivos do nosso estudo, procuramos, também, 

apresentar a ideia de cultura que norteia a nossa investigação e refletir sobre o seu 

local nas aulas de LE, em particular no ensino da LI. No percurso de nossas reflexões 

acerca do ELI, concluímos ser o LD um colaborador desse processo. Dessa forma, 

através de estudos e investigações realizados anteriormente, buscamos, também, 

refletir sobre considerações importantes no tocante à apresentação dos aspectos 

culturais no LD de LI para que o mesmo possa atender às necessidades atuais dos 

aprendizes dessa língua. 

A importância conferida ao LD de LE como um recurso à disposição de 

professores e estudantes para o alcance dos objetivos propostos vem sendo discutida 

e problematizada em estudos da área da LA tanto no contexto nacional como 

internacional. No contexto brasileiro, a coletânea organizada por Dias e Cristovão 

(2009), intitulada O Livro Didático de Língua Estrangeira: múltiplas perspectivas, 

representa uma busca por materiais didáticos de LE de qualidade. 
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O reconhecimento dessa necessidade indica que, apesar dos recursos 

oferecidos pela Internet, o livro  

[...] continua sendo a alternativa mais viável em muitas escolas públicas 
da educação básica. Para uma grande maioria de alunos e professores, 
o LD é o material por meio do qual se estabelecem as interlocuções 
professor/aluno e o conteúdo disciplinar. (DIAS, 2009, p. 199). 

Em razão desse reconhecimento, por parte de muitos estudiosos e 

pesquisadores, é possível encontrar muitas pesquisas e trabalhos voltados para a 

análise de LD de LE utilizados em institutos especializados para o ensino de idiomas 

e em escolas regulares. Muitos desses estudos salientam que a inclusão do LD nas 

políticas educacionais do Governo, há muito tempo, era esperada por profissionais da 

área de ensino de línguas no Brasil. 

Nosso envolvimento com o ensino da LI em institutos de línguas e no contexto 

da educação básica, nos permite reconhecer a importância do LD como colaborador 

do processo de ensino e aprendizagem da LI, uma vez que sua ausência, no contexto 

da escola pública, sempre foi apontada como uma das razões para não se conseguir 

realizar um ensino de qualidade. A necessidade de um material condutor e 

organizador dos conteúdos a serem estudados, na escola regular, pode ser 

evidenciada através do hábito da preparação de apostilas reunindo atividades de 

diferentes LD por parte dos professores (PAIVA, 2014). 

Durante muitos anos, no percurso de nossa experiência no ELI na educação 

básica, nos encontramos diante da necessidade de preparar materiais a serem 

utilizados em nossas aulas. Agora, com a presença do LD na sala de aula, é possível 

observarmos um leque muito maior de possibilidades a serem exploradas nas aulas 

de LI, pois em vez de utilizarmos o tempo para procurar materiais adequados para 

nossas aulas, podemos, em vez disso, analisar de que maneira desejamos utilizar o 

material didático em nossas mãos. Isso, com certeza, contribui para aulas mais 

significativas e motivadoras para nossos estudantes. 

A seleção dos LD, como informado na seção 2.3, passa por uma avaliação 

criteriosa por parte de uma equipe composta por professores da educação básica e 

do ensino superior de diferentes regiões do Brasil. O Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) 

explicita que o conteúdo da ficha de avaliação pedagógica buscou reunir critérios 

gerais e específicos no intuito de garantir aos avaliadores um instrumento que 
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permitisse o registro de suas observações de forma abrangente sobre cada uma das 

coleções analisadas. 

Com o propósito de atender a todos os critérios comuns e específicos do Edital 

PNLD 2015 (BRASIL, 2013), a ficha de avaliação foi organizada em duas partes: a 

primeira, Parte A, refere-se a questões relacionadas aos critérios teórico-

metodológicos; a segunda, Parte B, corresponde aos critérios comuns relativos ao 

respeito à legislação, diretrizes e normas oficiais relativas ao ensino médio e à 

observância de princípios éticos e democráticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social republicano. (BRASIL, 2014, p. 15). 

Não iremos aqui explicitar os critérios que compõem cada uma das duas partes 

dessa ficha, entretanto, consideramos válido informar, para que se tenha uma ideia 

do esforço empreendido para a avaliação das obras, que a Parte A compunha-se de 

cinquenta e oito questões e a Parte B de quatro questões relativas aos critérios legais, 

éticos e democráticos. 

Diante de tantos critérios a serem observados, é de se esperar que as coleções 

indicadas pelo Guia apresentem características que as tornem apropriadas para um 

ensino de LE de qualidade no ensino médio. Paiva (2014), autora de um dos livros 

indicados pelo Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014), por exemplo, considera que não há 

como discordar dos critérios apresentados pelo edital de convocação. Contudo, a 

autora aponta que alguns desses critérios demandam atenção redobrada por parte 

dos autores de livros, uma vez que a interpretação dos mesmos pode ser bastante 

subjetiva. 

Ademais, Paiva (2014, p. 348) pontua que em razão de haver a expectativa de 

que LD de LE apresentem conteúdos interdisciplinares, os autores de LD “[...] 

precisam ter conhecimentos que ultrapassam os linguísticos para que não cometam 

incorreções ao adentrar outras áreas do conhecimento. Precisam, ainda, contar com 

um bom grupo de assessores para revisão desses conteúdos.” 

Nosso propósito, ao iniciar este capítulo apresentando considerações sobre os 

critérios utilizados na avaliação dos LD a serem utilizados no ensino médio das 

escolas públicas, bem como o ponto de vista de um dos autores de LD recomendados 

pelo PNLD, foi, justamente, mostrar como uma avaliação, ou no nosso caso uma 

análise de LD apresenta aspectos subjetivos que podem ser interpretados de 
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diferentes maneiras a depender do posicionamento tomado por quem se propõe a 

avaliar ou analisar. 

No entanto, entendemos que apresentar a possibilidade de diferentes leituras 

não implica que uma dessas leituras possa ser vista como incorreta. Por outro lado, 

entendemos que a validade dessas interpretações encontra-se diretamente 

relacionada com a fundamentação teórica utilizada pelo pesquisador e com os 

objetivos propostos pela pesquisa. Nesse sentido acreditamos que o percurso 

percorrido por nosso estudo até aqui, ofereceu o embasamento necessário para 

respondermos, através da análise de duas coleções de LD de LI para o ensino médio 

recomendadas pelo Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014), às perguntas motivadoras de 

nossa investigação. 

Neste capítulo, portanto, apresentamos nossa metodologia de pesquisa, nosso 

corpus, a análise e os resultados encontrados por nossa investigação. 

 

3.1 Metodologia da Pesquisa 

 

A análise dos LD que compõem o corpus de nossa investigação enquadra-se 

na modalidade de pesquisa qualitativa denominada de análise documental (doravante 

AD). Conforme Lüdke e André (1986), a AD se constitui como uma técnica valiosa 

para abordagem de dados qualitativos, possibilitando a complementação de 

informações obtidas por outras técnicas ou revelando aspectos novos de um tema ou 

problema. Para as autoras, são considerados como documentos todo material escrito 

que possa ser usado como fonte de informação sobre o comportamento humano, tais 

como leis e regulamentos, normas, pareceres, jornais, revistas e livros. 

Godoy (1995, p. 21) conceitua a pesquisa documental como “[...] O exame de 

materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou 

que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações 

complementares [...]”. Para a autora, a palavra documentos necessita ser entendida 

de forma ampla no caso da pesquisa documental. Esse posicionamento nos permite 

conceber o LD de LI do ensino médio, corpus da nossa pesquisa, como um documento 

e, embora esse documento já tenha recebido tratamento analítico por parte de 

avaliadores para sua inserção no Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014), consideramos 
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que a investigação desse documento permite, como aponta Godoy (1995), a 

descoberta de novas interpretações e/ ou interpretações complementares às 

apresentadas pelo Guia. 

Cabe ressaltar que o Guia apresenta resenhas com a síntese dos resultados 

da avaliação pedagógica para cada uma das coleções de LD aprovadas, 

possibilitando que os professores possam ter uma ideia dos principais pontos 

caracterizadores das coleções, tais como a definição da proposta pedagógica da obra, 

os objetivos e destaques, a seleção de temas e textos. A resenha, no entanto, 

configura-se como essencialmente descritiva e não lança um olhar crítico sobre as 

obras avaliadas. 

Segundo Lüdke e André (1986), a primeira decisão a ser tomada ao se utilizar 

a AD é a caracterização do documento a ser usado ou selecionado. Quanto a isso, as 

autoras propõem os seguintes questionamentos: 

[...] Será do tipo oficial (por exemplo, um decreto, um parecer), do tipo 
técnico (como um relatório, um planejamento, um livro-texto), ou do tipo 
pessoal (um diário, uma carta, uma autobiografia)? Envolverá 
informações de arquivos oficiais ou arquivos escolares? Ou ambos? 
Será um material instrucional (filme, livro, roteiro de programa) ou um 
trabalho escolar (caderno, prova, redação)? Incluirá um único tipo 
desses materiais ou uma combinação deles? (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 
p. 40). 

O posicionamento das autoras identifica o livro – material instrucional, como um 

tipo de documento. Dessa forma, adotamos para nosso estudo o posicionamento de 

Tílio (2006) que concebe o LD como um documento inserido num contexto sócio-

histórico, cujo conteúdo é passível de análise. O autor considera que o LD, “[...] 

enquanto forma de produção na modalidade escrita, pode ser considerado um 

documento pedagógico, pois constitui parte integrante das práticas educacionais” 

(TÍLIO, 2006, p. 130). 

Para esse autor, a pertinência da AD para a investigação do LD se explica em 

decorrência da construção da identidade dos estudantes e a abordagem de questões 

socioculturais serem viabilizadas através da linguagem. O autor esclarece que, 

embora essas questões possam ser transformadas através de diferentes maneiras de 

utilização de um mesmo LD, sua investigação, assim como nosso trabalho, se 

preocupa com a análise do LD “[...] enquanto documento idealizado por um autor com 

uma determinada função pedagógica e usuários projetados [...]” (TÍLIO, 2006, p. 130). 
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Conforme Lüdke e André (1986), pesquisas documentais geralmente recorrem 

à metodologia de análise de conteúdo (doravante AC) para a exploração propriamente 

dita dos dados. Bardin (2011) define a AC da seguinte forma: 

[...] Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ [...] 
extremamente diversificados. [...] Enquanto esforço de interpretação, a 
análise de conteúdo oscila entre os dois polos do rigor da objetividade 
e da fecundidade subjetiva. Absolve e cauciona o investigador por esta 
atração pelo escondido, o latente, o não aparente, o potencial de inédito 
(do não dito), retido por qualquer mensagem. (BARDIN, 2011, p. 15). 

De acordo com esse autor, o objetivo da AC é a manipulação de mensagens 

para evidenciar indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a 

da mensagem. Para ele, os procedimentos da AC tornam a informação a ser analisada 

acessível e manejável, possibilitando que o pesquisador chegue a representações 

condensadas – análise descritiva do conteúdo – e explicativas – análise do conteúdo, 

veiculando informações suplementares adequadas ao objetivo que o pesquisador se 

propõe elucidar (BARDIN, 2011, p. 58). 

Segundo Godoy (1995), a AC sofreu, no início, a influência da busca por 

cientificidade e objetividade, fazendo uso de um enfoque quantitativo que lhe atribuía 

um enfoque meramente descritivo. A autora pontua que a análise das mensagens se 

efetuava por meio do simples cálculo de frequências e, nesse caso, as informações 

obtidas por meio de emprego da técnica se reduziam aos índices de frequência com 

que certas características da mensagem se manifestavam. 

Contudo, Godoy (1995) esclarece que a necessidade de interpretação dos 

dados encontrados fez com que a análise qualitativa encontrasse seu lugar dentro da 

AC. Consideramos, entretanto, ser ainda possível identificar rastros do rigor científico 

e objetivo presentes na AC, visto que, como aponta Bauer (2002, p. 191), a AC se 

constitui “[...] como uma técnica para produzir inferências de um texto focal para seu 

contexto social de maneira objetivada.” Bauer (2002) esclarece que maneira 

objetivada relaciona-se com os procedimentos sistemáticos, metodicamente explícitos 

e replicáveis e não com uma leitura válida singular dos textos, visto que 

[...] A validade da AC deve ser julgada não contra uma ‘leitura 
verdadeira’ do texto, mas em termos de sua fundamentação teórica nos 
materiais pesquisados e sua congruência com a teoria do pesquisador, 
e à luz de seu objetivo de pesquisa. Um corpus de texto oferece 
diferentes leituras, dependendo dos vieses que ele contém. A AC não é 
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exceção; contudo, ela traça um meio caminho entre a leitura singular 
verídica e o ‘vale tudo’, e é, em última análise, uma categoria de 
procedimentos explícitos de análise textual para fins de pesquisa social. 
(BAUER, 2002, p. 191).  

Da mesma forma que Bardin (2011), Bauer (2002) assinala que enquanto 

esforço de interpretação, a AC oscila entre dois polos: o rigor da objetividade e a 

fecundidade subjetiva (BARDIN, 2011), ou nas palavras de Bauer (2002, p. 191), “[...] 

um meio caminho entre a leitura singular verídica e o ‘vale-tudo’ [...]”. Dentre as 

características da AC apresentadas por esses dois autores, entendemos ser 

importante para nossa investigação, a consciência de que os LD de LI, nosso corpus, 

oferecem diferentes leituras e que a orientação da leitura apresentada por nossa 

análise é validada a partir de nossa fundamentação teórica em congruência com 

nossos objetivos. 

Como mencionado ao longo do desenvolvimento deste trabalho, nosso estudo 

busca identificar se os aspectos culturais presentes no LD de LI do ensino médio 

retratam a atual condição desse idioma, enquanto língua de comunicação intercultural, 

permitindo que o estudante possa refletir criticamente sobre sua própria cultura e a de 

outros povos. Para tanto, como informamos ao longo de nosso estudo, adotamos uma 

concepção de cultura abrangente e dinâmica dentro do panorama atual do ensino de 

LE, em especial no ensino da LI, um idioma que possibilita o contato entre pessoas 

de diferentes línguas maternas e contextos culturais. 

 

3.2 Conhecendo o corpus da pesquisa 

 

A escolha das coleções de LD de LI para o ensino médio que compõem nosso 

corpus se deu em função de ser esse o nível no qual trabalhamos como professora 

de inglês. O ensino de uma LE, como apontado anteriormente, com frequência, está 

atrelado ao ensino da cultura referente aos povos que falam essa língua. No entanto, 

na escola regular, é muito comum se priorizar o ensino de estruturas gramaticais e 

estratégias de leitura em detrimento do ensino da cultura, geralmente abordada em 

momentos específicos como se língua e cultura fossem elementos distintos. 

Os critérios apresentados pelo Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) para avaliação 

dos LD de LE para o ensino médio, nos permitiu constatar a importância conferida ao 
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aspecto cultural nas obras avaliadas tanto em relação às culturas presentes na 

comunidade dos estudantes como em relação às comunidades que se expressam na 

LE sendo estudada. 

A partir desses critérios passamos então a nos questionar se o tratamento dado 

aos aspectos culturais nas coleções de LD de LI do ensino médio possibilita um 

processo de ensino e aprendizagem que apoia a formação de falantes interculturais. 

O Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) indica quatro coleções de LD de LI para uso nas 

escolas públicas a partir do referido ano. As coleções indicadas para o ensino de LI 

são: Alive High da editora Edições SM, High Up da editora Macmillan do Brasil, Take 

Over da editora Edições Escala Educacional e Way to Go! da editora Ática. 

As coleções High Up e Way to Go! configuram-se como coleções de Tipo 1, de 

acordo com o Guia, sendo compostas por Livro do Aluno, Manual do Professor, CD 

de áudio e Livro Digital. As outras duas coleções são denominadas pelo Guia como 

Tipo 2 por não possuírem Livro Digital. 

Escolhemos para a nossa investigação duas dentre as quatro coleções 

indicadas. O critério de escolha das coleções selecionadas para nosso estudo levou 

em consideração o fato das mesmas terem sido adotadas para uso a partir de 2015 

em escolas da rede pública. Sendo assim, dentre as quatro coleções recomendadas 

pelo Guia, selecionamos para nossa análise as coleções Take Over e High Up. 

A escolha da coleção Take Over se deu em razão de ter sido essa a coleção 

escolhida para ser adotada pelo IFBA, campus Ilhéus, sendo esta, portanto, a coleção 

utilizada por nossos estudantes. A pesquisadora não participou, no entanto, da 

escolha dessa coleção, pois, no período em que ocorreu o processo de escolha, ainda 

encontrava-se lotada no campus Porto Seguro. 

A coleção High Up, por sua vez, foi a coleção escolhida para ser adotada pelo 

campus Porto Seguro. Sendo assim, consideramos que seria importante trabalhar 

com coleções que estavam fazendo parte do nosso cotidiano e de nossos estudantes. 

Consequentemente, outro critério que motivou a escolha dessas duas coleções 

deveu-se ao fato de terem sido essas as que tivemos acesso para conduzir nosso 

estudo. 
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Para nossa investigação analisamos os Livros do Aluno e observamos as 

orientações do Manual do Professor correspondentes a cada um dos volumes das 

duas coleções por considerarmos que essas orientações podem evitar equívocos de 

interpretação com relação ao que é proposto em determinadas atividades analisadas. 

Esclarecemos que, embora a coleção High Up se constitua, conforme explicado 

anteriormente, como uma composição de Tipo 1, não analisamos o Livro Digital 

correspondente a cada um dos Livros do Aluno dessa coleção. Na subseção a seguir, 

apresentamos informações que consideramos ser importantes para o entendimento 

de nossa análise, uma vez que as atividades analisadas encontram-se inseridas em 

diferentes seções dos livros que compõem nosso corpus. 

 

3.2.1 A Coleção Take Over 

 

A coleção Take Over está em sua segunda edição e é a segunda vez que é 

indicada pelo Guia PNLD. De acordo com as informações apresentadas no Manual 

do Professor, a coleção tem como objetivo guiar os estudantes do ensino médio 

durante o processo de aprendizagem da LI não apenas como ferramenta facilitadora 

do acesso ao mundo do trabalho, mas, também, como instrumento de suporte para o 

desenvolvimento da cidadania, da aprendizagem autônoma e da capacitação para 

leitura estratégica e crítica. 

A coleção, segundo informações apresentadas no Manual do Professor, 

fundamenta-se em teorias socioculturais de aprendizagem e por esse motivo concebe 

que “[...] a aprendizagem ocorre com o desenvolvimento de um contexto de apoio [...] 

proporcionado por um par mais competente. [...] Entende-se que esse par mais 

competente pode ser o professor, um colega, ou mesmo o livro didático.” (SANTOS, 

2013, p. 221) 

A autora da coleção se apoia em Moll (1990) para informar que o foco do ensino 

não está na transferência de habilidades daqueles que sabem mais para aqueles que 

sabem menos, mas sim no uso colaborativo de meios que possam mediar a criação, 

obtenção e comunicação de sentidos (SANTOS, 2013, p. 221). Sob essa perspectiva, 

a autora entende ser a noção de apropriação do conhecimento um conceito central. 

Esse conceito tem sua origem teórica na noção de internalização proposta por 
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Vygotsky (1994), segundo a qual o desenvolvimento cognitivo de um indivíduo 

acontece em dois planos: o social e o psicológico. 

Partindo dessa fundamentação, a autora aponta que 

[...] a coleção concebe o desenvolvimento de conceitos e a 
aprendizagem como um processo primordialmente social que parte da 
interação para a internalização. Ao internalizar novos conceitos, um 
aprendiz torna tais conceitos seus, isto é apropria-se deles e só então 
pode usar tais conceitos para atuar no mundo que vive. (SANTOS, 
2013, p. 221). 

Essas interações, conforme a autora, podem ocorrer entre professores e 

alunos, e mesmo, entre estudantes e os textos com os quais interagem. Esse 

posicionamento, informa que, para a autora da coleção, a relação entre o estudante e 

o LD pode propiciar novos entendimentos conduzindo à internalização de novos 

conceitos e à apropriação de novos conhecimentos. 

A obra considera ser essencial instrumentalizar os estudantes para que possam 

assumir controle de seu processo de aprendizagem, da expansão e uso de seu 

conhecimento. Em razão disso, segundo as informações apresentadas no Manual do 

Professor, as unidades que compõem a obra são organizadas iniciando-se com 

atividades nas quais os aprendizes necessitam de maior apoio por parte do professor, 

culminando com atividades que requerem aplicação mais autônoma de habilidades e 

competências (SANTOS, 2013, p. 219). Essa gradação, conforme a autora, também 

orienta de forma mais geral a complexidade do conteúdo e das atividades 

correspondentes ao longo dos três volumes que compõem a coleção. 

A coleção Take Over é composta por três Livros do Aluno, um para cada ano 

do ensino médio. Para cada um dos três volumes corresponde um Manual do 

Professor. Tanto o Livro do Aluno como o Manual do Professor são acompanhados 

por um CD em áudio. Cada livro inicia com uma seção denominada de Take Action 

que se configura como um teste que propicia ao aluno a oportunidade de avaliar seus 

conhecimentos em LI. 

Cada volume dessa coleção é composto por oito unidades principais 

organizadas em torno de temas relevantes na atualidade e adequados para os 

estudantes do ensino médio. Conforme o Guia, os temas abordados nessa coleção 

estão situados numa perspectiva sociocultural de fundamental importância para a 

formação cidadã (BRASIL, 2014, p. 45). De acordo com as informações contidas no 
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Manual do Professor, há uma preocupação em contextualizar esses temas com a vida 

do aluno, buscando trazer novas informações e fazer o estudante refletir sobre tais 

questões (SANTOS, 2013, p. 223). 

Cada uma das unidades dos volumes que compõem a coleção Take Over são 

divididas em seções padronizadas. As unidades iniciam-se com a seção In Context, 

na qual imagens e perguntas fazem conexões entre o mundo do aluno e o tema central 

da unidade. A seção In Power apresenta estratégias de leitura e tem como objetivo 

preparar os estudantes para a leitura do texto principal, apresentado na seção In 

Action, cujo objetivo é propiciar trabalho de compreensão leitora e promover a 

aplicação de estratégias de leitura, oferecendo oportunidade de interação com textos 

oriundos de comunidades que se manifestam em LE. 

A parte denominada de Further Action expande o trabalho de leitura, retomando 

o texto principal, ou apresentando novos textos relacionados ao tema da unidade. Ao 

final dessa seção, a atividade intitulada Critical Thinking busca trazer ideias e 

situações-problema para serem debatidas em sala de aula. A seção subsequente a 

essa, denominada de In Focus, objetiva apresentar e praticar vocabulário de forma 

contextualizada e, sempre, é finalizada como a subseção denominada de Words for 

Thought, na qual é apresentada uma citação relacionada ao tema da unidade. O 

objetivo dessa atividade, de acordo com as orientações dadas ao professores, é 

oferecer um ponto de vista para a reflexão e construção de argumentação por parte 

dos estudantes. 

Os tópicos gramaticais da LI são apresentados na seção In Use, que se divide 

em duas subseções: Discovering Grammar e Grammar Practice. Na primeira, os 

aspectos gramaticais são apresentados de forma indutiva a partir de exemplos 

retirados do texto principal; na segunda, são apresentados exercícios para a prática 

dos aspectos gramaticais sendo estudados. As atividades apresentadas procuram 

manter o tema abordado na unidade, possibilitando em muitos casos que informações 

novas acerca do tema sejam encontradas nas atividades de sistematização 

gramatical. 

A seção Integrating apresenta atividades de compreensão escrita e oral 

(reading e listening) e expressão oral e escrita (speaking e writing) de maneira 

integrada ao tema desenvolvido na unidade. Há uma preocupação em apresentar 
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diferentes gêneros e propósitos de usos da linguagem, assim como o 

desenvolvimento de estratégias associadas a esses usos. O que foi possível observar 

através de nossa análise, contudo, foi uma ênfase muito grande na apresentação de 

estratégias, em algumas atividades, em detrimento de atividades mais significativas e 

motivadoras para nossos estudantes. 

Dando prosseguimento à descrição das partes que compõem as unidades 

dessa coleção, a seção In Charge apresenta atividades suplementares de leitura que 

envolvem compreensão, gramática e vocabulário. Assim como as atividades 

apresentadas nas demais seções, o texto apresentado relaciona-se com o tema da 

unidade. A última seção de cada unidade, intitulada Self-Evaluation, visa motivar a 

prática da autoavaliação, oferecendo oportunidade para os estudantes refletirem 

sobre o processo de aprendizagem. 

Além das oito unidades principais, a coleção Take Over apresenta a cada duas 

unidades uma seção de revisão denominada de In Control. Essa seção oferece prática 

suplementar de leitura e promove o trabalho sobre aspectos intertextuais nos textos. 

A seção busca ainda incentivar o estudante a estabelecer relações entre as 

informações apresentadas nos textos e seu mundo social, assim como ampliar o 

conhecimento dos estudantes sobre o assunto tratado através de pesquisas 

autônomas. Para tanto, ao final, sempre há a sugestão de sites para os estudantes 

buscarem mais informação sobre os assuntos abordados. Outro aspecto importante 

sobre essa seção é o fato de ser organizada em torno de dois textos centrais que 

fazem referência direta ou indireta ao Brasil. 

De acordo com as informações apresentadas no Manual do Professor, a seção 

In Control tem como objetivo desenvolver o trabalho individual do estudante. Para 

tanto, além das respostas dos exercícios estarem disponíveis, no final do livro, para 

que os estudantes possam verificar suas respostas, há também comentários 

adicionais chamando à atenção para questões que podem ser contempladas para 

enriquecer as reflexões intertextuais e contextuais propostas pelas atividades. As 

orientações informam que o professor pode retomar algumas das reflexões propostas, 

em sala de aula, caso considere necessário. 

A coleção apresenta ainda, na parte final de cada livro, material suplementar 

com atividades extras incluindo sugestões de atividades extras e projetos. Dentre as 
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atividades apresentadas nessa parte final do livro, identificamos a seção Culture 

Matters como uma das mais importantes para nossa análise, visto que, segundo 

Manual do Professor, as atividades que constam nesta parte do livro têm como 

objetivo apresentar informações culturais sobre países anglófonos e promover 

reflexões sobre interfaces interculturais, buscando estimular a curiosidade dos 

estudantes acerca de outras culturas. 

De acordo com as orientações apresentadas, as atividades que compõem as 

partes finais do livro priorizam o trabalho autônomo dos alunos, tanto para realizar 

tarefas adicionais como para perceber a importância do LD como material de 

referência. 

Como dissemos anteriormente, essa não é a primeira vez que a coleção Take 

Over é indicada pelo Guia de LD de LE. A análise realizada pelo Guia de 2015, de 

forma semelhante ao Guia de 2012, destaca como ponto forte da coleção o trabalho 

com a compreensão leitora (BRASIL, 2014, p. 49; BRASIL, 2011, p. 65). 

Consideramos importante informar que, embora não tenhamos tido acesso à 1ª edição 

da coleção, fazendo uma comparação entre a descrição exposta no Guia PNLD 2012 

(BRASIL, 2011) e a descrição apresentada pelo Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014), é 

possível constatar que a obra sofreu algumas pequenas mudanças. Dentre essas 

modificações podemos identificar, por exemplo, que, na sua 1ª edição, a seção 

Integrating não trabalhava com as quatro habilidades em todas as atividades. 

Fazendo um comparativo entre as considerações apresentadas nos dois Guias 

mencionados anteriormente, ambos apontam, com relação ao trabalho de 

compreensão oral, haver a necessidade do professor complementar as atividades do 

livro, trazendo textos que exponham os estudantes “[...] a uma gama mais ampla de 

variedades orais da língua inglesa, incluindo o inglês falado por não nativos.” (BRASIL, 

2011, p. 66). Tal constatação apresenta-se no Guia de 2015 da seguinte forma: “[...] 

Em se tratando do trabalho com compreensão oral, é necessário em alguns 

momentos, o acesso a diferentes variedades da língua inglesa, por meio de outros 

materiais de áudio.” (BRASIL, 2014, p. 50). 

Essas constatações nos permitem inferir que, em relação à 1ª edição dessa 

coleção, a edição atual apresenta mudanças, no entanto, ainda não conseguiu sanar, 

de acordo com as observações dos avaliadores do PNLD, algumas questões 
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referentes à apresentação de diferentes variedades da LI. Outro aspecto que 

consideramos importante salientar é que embora haja atividades de compreensão e 

produção oral ao longo das atividades de cada unidade, a seção Integrating faz 

parecer que há um momento específico da aula para trabalhar com essas habilidades 

de forma conjunta. 

Se por um lado, vemos a recomendação dos avaliadores acerca da 

necessidade de o professor precisar complementar as atividades de compreensão 

oral por meio de outros materiais de áudio como algo positivo, por outro, entendemos 

que se a proposta da coleção Take Over salienta ser o LD um material de referência 

para o estudante, essa coleção necessita preocupar-se com a inserção dessas 

diferentes variedades no material de áudio que acompanha cada um dos volumes da 

coleção. 

É pertinente, contudo, deixarmos claro que entendemos também que os 

autores de LD precisam atender não apenas às necessidades de seu público alvo – 

professores e estudantes –, mas, também, às exigências estabelecidas e limitações 

impostas pelas editoras. A esse respeito, Paiva (2014) aponta, como um dos desafios 

enfrentados por produtores de LD, as restrições financeiras impostas aos autores no 

que diz respeito à escolha do material a ser trabalhado, uma vez que o uso de textos 

autênticos gera grande dispêndio para as editoras que terão que adquirir seus direitos 

autorais. Da mesma forma, entendemos que apresentar materiais de áudio que 

representem a variedade da LI e sejam de qualidade deva gerar gastos para as 

editoras. Isso não significa, contudo, que soluções não possam ser encontradas. 

Consideramos que as informações apresentadas, nessa subseção, permitem 

ter uma ideia de como está organizada a coleção Take Over. A seguir apresentamos 

informações sobre a coleção High Up. 

 

3.2.2 A Coleção High Up 

 

High Up é apresentada pelas autoras como uma coleção que tem como objetivo 

oferecer oportunidades para que o aprendiz possa ampliar seu conhecimento acerca 

de si mesmo, sobre sua própria cultura e sobre outras culturas pelo mundo (DIAS; 

JUCÁ; FARIA, 2013). Para as autoras, a apropriação desses saberes permite que o 
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aprendiz possa se posicionar criticamente frente a questões pessoais, sociais e 

profissionais do dia a dia, tanto local como globalmente. 

Além da menção à importância da cultura na apresentação para os estudantes, 

as autoras ressaltam, no Guia Didático16, que “[...] o estudo de inglês como língua 

estrangeira permite refletir sobre o idioma e a cultura como bens de cidadania, além 

de contribuir para eliminar estereótipos e preconceitos [...]” (DIAS; JUCÁ; FARIA, 

2013, p. 2). 

Seguindo essa premissa, as autoras, apoiadas em documentos norteadores do 

ensino de LE nas escolas brasileiras, pontuam que o ensino e a aprendizagem de 

uma LE devem ser vistos como uma ação política para a transformação social, 

pautando-se, dessa forma, por uma concepção educacional do ensino da LI que 

enfatiza o desenvolvimento da cidadania e não se atendo tão somente aos princípios 

subjacentes da competência comunicativa (BRASIL, 1998, 2006). 

Nesse sentido, as autoras informam que o objetivo principal da coleção é o 

desenvolvimento do letramento dos estudantes para o uso da LI em práticas sociais 

de comunicação na modalidade oral, na produção escrita e na leitura, tanto nos meios 

impressos como no digital. O aporte teórico-metodológico da coleção é apresentado 

como sendo fundamentado em estudos recentes acerca da aprendizagem da LI como 

LE com sólido apoio nos aspectos socioculturais da aprendizagem, na noção 

discursiva da linguagem e na abordagem colaborativa. 

As autoras esclarecem que tanto os aspectos legais para o ensino médio 

recomendados pelos documentos oficiais brasileiros como propostas curriculares de 

alguns estados e municípios brasileiros se constituíram como suporte para as 

escolhas informadas acerca dos temas das unidades, os gêneros, léxicos e aspectos 

gramaticais. 

A coleção High Up é composta de três volumes e, em cada um deles, assim 

como nos volumes da coleção Take Over, oito unidades articulam as habilidades 

receptivas (compreensão leitora e compreensão oral) e as produtivas (produção 

textual e produção oral) a partir de temas sociais apontados pelas autoras da coleção 

                                                           
16 Denominação dada ao manual do professor na coleção High Up. Para que não haja confusão com 
o Guia PNLD, iremos nos referir ao Guia Didático como manual do professor. 
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como instigantes e desafiadores. O objetivo desses temas, conforme indicado na 

coleção, é uma formação que motive os estudantes para agir e promover mudanças. 

Os temas apresentados na coleção são tratados em duplas de unidades. Cada 

unidade, por sua vez, é composta pelas seguintes seções: Have Your Say, Reading 

Beyond the Words, Genre Analysis, Vocabulary, Grammar, In Other Words, Practice 

Makes Perfect, The Way It Sounds, TalkActive, Self-assessment e Going Beyond. A 

seção Put It in Writing, por sua vez, acontece a cada duas unidades do livro no intuito 

de possibilitar, segundo as orientações dadas aos professores, o desenvolvimento dos 

vários temas trabalhados, uma vez que, como informado anteriormente, os temas são 

desdobrados em duplas de unidades. 

De acordo com as informações do manual do professor, a seção Have Your 

Say busca oferecer oportunidades para que os estudantes possam discutir tanto sobre 

aspectos de conteúdo como aspectos socioculturais da unidade, mobilizando e 

compartilhando seus conhecimentos anteriores. As atividades aí apresentadas 

representam, dessa forma, um momento em que a interação ganha relevância. 

Partindo do conhecimento de mundo e das opiniões apresentadas pelos 

estudantes, essas atividades servem de preparação para a seção seguinte: Reading 

Beyond the Words. Esta, por sua vez, objetiva desafiar os alunos a interpretar textos 

sob o viés dos múltiplos letramentos, oferecendo condições para os estudantes se 

posicionarem e assumirem uma postura crítica durante o processamento da 

informação. No manual do professor, as autoras esclarecem que  

[...] Ainda nesta seção, a mobilização de conhecimentos referentes às 
características do gênero e sua organização textual fazem parte das 
estratégias utilizadas conscientemente pelos alunos para participarem 
ativamente do processo de dar sentido aos textos que leem. ((DIAS, 
JUCÁ e FARIA, 2013, p. 3). 

A parte intitulada Genre Analysis apresenta uma síntese das características 

básicas do(s) gênero(s) textual (ais) estudado(s) na unidade, incentivando os 

estudantes a identificarem as características dos textos escritos e orais para uma 

melhor apropriação dos aspectos de organização textual dos diferentes gêneros com 

os quais os estudantes se deparam nas interações escolares e pessoais, formais e 

informais. De acordo com as autoras, os textos escolhidos possibilitam refletir sobre a 

sociedade na qual os estudantes estão inseridos, ampliando seus conhecimentos de 

outras áreas do saber e sua visão de mundo. 
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Vocabulary está diretamente ligada à seção Reading Beyond the Words e tem 

como objetivo o desenvolvimento do vocabulário relacionado ao tema e ao gênero 

trabalhado em cada unidade do livro. O vocabulário é apresentado de forma 

contextualizada e as atividades propostas remetem ao texto lido e ao tema da unidade. 

As seções Grammar, In Other Words e Practice Makes Perfect sistematizam o 

conhecimento gramatical. As atividades apresentadas são contextualizadas pelo 

gênero e assunto do texto de leitura, oportunizando análises dedutivas e indutivas dos 

aspectos gramaticais da LI. 

The Way It Sounds é uma seção voltada para a compreensão oral dos alunos 

por meio da escuta de situações de interação apropriadas à faixa etária do ensino 

médio. De forma semelhante à seção Reading Beyond the Words, os textos 

escolhidos têm como objetivo possibilitar a reflexão sobre a sociedade em que os 

estudantes estão inseridos e ampliar o conhecimento e a visão de mundo deles. 

TalkActive busca desenvolver a capacidade de comunicação oral dos alunos 

na LI e motivar os estudantes a assumir uma posição crítica em relação ao assunto 

dos textos escolhidos para a seção. Put It in Writing, por sua vez, desenvolve a 

capacidade de produção textual. A coleção concebe a escrita como uma atividade 

social dependente dos contextos sociais em que é produzida, dos contextos sociais 

para os quais se dirige e da colaboração entre os envolvidos no processo da produção 

textual. Dessa forma, a concepção de escrita apresentada pela coleção encontra-se 

plenamente alinhada com os preceitos das OCEM (BRASIL, 2006, p. 100) que veem 

a escrita como uma prática sociocultural que não pode ser desvinculada do contexto 

de seus usos nem de seus usuários. 

A seção Self-Assessment oportuniza que os estudantes possam avaliar seu 

próprio progresso de aprendizagem no decorrer das unidades que compõem os 

volumes da coleção High Up. Todas as unidades são finalizadas com a seção Going 

Beyond, que prioriza o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Nela são 

indicados diferentes recursos, tais como filmes, sites e músicas, para a aprendizagem 

da LI fora dos limites da sala de aula. 

A cada duas unidades, encontram-se as seguintes seções: Spot Your Talent e 

Self-Study. A primeira tem como objetivo estimular a reflexão e o desenvolvimento da 

autonomia do estudante, levando-o a pensar sobre suas habilidades pessoais, 
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vocacionais e sua atuação como cidadão no futuro. A segunda configura-se como uma 

revisão dos conteúdos estudados e busca incentivar o aluno a estudar sozinho para 

revisar o que foi aprendido. Essa seção tem como objetivo oferecer atividades através 

da leitura de gêneros textuais variados e de aspectos gramaticais e lexicais 

necessários para o uso da LI em situações reais de comunicação. 

Ao final de cada um dos volumes da coleção, encontram-se as seguintes 

seções: Simulados do ENEM, Engage e Glossary. Dentre as seções finais, a única 

que interessa para a nossa análise é a Engage, uma vez que suas atividades estão 

estreitamente relacionadas com cada uma das unidades da coleção. As autoras 

consideram que essas atividades configuram-se como um espaço que oferece maior 

exposição à língua, contribuindo para uma aprendizagem duradoura. 

Com relação às considerações apresentadas no Guia PNLD 2015, acreditamos 

ser importante ressaltar que os avaliadores apontaram os temas abordados pela 

coleção High Up como socialmente relevantes e 

[...] enfatizando questões sociais, individuais e culturais do mundo 
moderno. São incluídas as temáticas mais gerais que envolvem o meio 
ambiente, os direitos humanos, os preconceitos e as discriminações, a 
violência contra as mulheres, os problemas e desafios do mundo atual, 
bem como as temáticas dos campos de interesse e inserção mais 
específicos dos jovens, como os diferentes tipos de Inteligência, 
estratégias de aprendizado e estudo, o mundo digital, o amor entre os 
jovens, os hábitos alimentares e os riscos da anorexia e da obesidade, 
a cultura hip hop e o grafite. (BRASIL, 2014, p. 43). 

Essa apreciação por parte dos avaliadores aliada à informação dada pelas 

autoras da coleção, no manual do professor, com relação ao fato de acreditarem que 

pelas interações virtuais permitidas através do uso das tecnologias digitais, “[...] os 

alunos possam dialogar com outras culturas e desenvolver consciência crítica sobre 

a diversidade em outros modos de agir, decorrentes dos paradigmas culturais de cada 

comunidade.” (DIAS; JUCÁ; FARIA, 2013, p. 5), indica que nessa coleção, o aprendiz 

de línguas é visto como construindo sua própria posição de sujeito (KRAMSCH, 2012). 

Como ponto que merece atenção, em sala de aula, o Guia PNLD 2015 pontua 

que a coleção, assim como a Take Over, não possibilita a familiarização do aluno com 

as diferentes variedades da LI, em particular aquelas faladas em comunidades não 

hegemônicas ou por extratos sociais que falam dialetos não prestigiados (BRASIL, 

2014, p. 45). 
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Consideramos ser essa uma observação importante para nossa investigação, 

pois a não exposição dos estudantes a diferentes variedades da língua inglesa pode 

implicar na valorização de determinadas variedades consideradas de prestígio, como 

a norte-americana, por exemplo, e a consequente exposição dos estudantes apenas 

a culturas relacionadas aos países nos quais essas variedades são utilizadas, visto 

que, como assinalado na seção 2.3, as variedades da LI e seus falantes são dois 

elementos impossíveis de separar (MATSUDA, 2009). Consequentemente, 

estratégias que introduzem as diferentes variedades da LI também apresentam os 

estudantes a seus inúmeros usuários provenientes de diferentes contextos culturais. 

Tendo sido apresentadas as coleções que compõem nosso corpus, tratamos, 

a seguir, dos procedimentos utilizados para a condução de nossa investigação. 

 

3.3 Procedimentos de Análise 
 

Para condução da análise dos LD que compõem nosso corpus, iniciamos nosso 

trabalho pela leitura do primeiro volume de cada uma das duas coleções escolhidas 

dentre as recomendadas pelo Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014). Essa leitura inicial 

serviu para que tivéssemos uma ideia de como os aspectos culturais são 

apresentados no LD para os estudantes do ensino médio. A partir daí, sentimos a 

necessidade de buscar uma definição de cultura que fosse congruente com os nossos 

objetivos de pesquisa. Dessa forma, recorremos a alguns autores que tratam do 

conceito de cultura, em especial autores que lidam com esse conceito no ensino de 

LE. 

Nossa reflexão acerca dos diversos conceitos de cultura elaborados ao longo 

do tempo, apresentada no Capítulo I deste trabalho, nos possibilitaram ver que  

O termo ‘cultura’, em si mesmo e no que tange a aulas de línguas, 
possui, então, múltiplas facetas que parecem constituir as várias peças 
de um só ‘quebra-cabeça’. A examinação dessas peças, estudadas por 
diferentes disciplinas, pode proporcionar um passo a favor, não da 
resolução, mas de um melhor entendimento sobre o enigma ‘cultura’ na 
pedagogia. (BRITO, 1999, p. 23). 

Paralelo a essas leituras, buscamos, também, aprofundar nosso conhecimento 

acerca do ensino da LI como uma língua de comunicação internacional. 
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Podemos, então, dizer que a fase inicial de nossa pesquisa correspondeu à 

escolha de nosso corpus, cujos critérios foram explicitados na seção 3.2, e ao 

aprofundamento de nosso conhecimento no que diz respeito ao local da cultura no 

ensino de LE e às transformações pelas quais o ELI vem passando em decorrência 

da expansão dessa língua pelo mundo. 

Além disso, realizamos leituras acerca de estudos e pesquisas voltados para a 

questão da cultura no LD de LI utilizados em institutos de idiomas e na escola regular. 

De igual modo, buscamos nos inteirar mais acerca dos documentos oficiais 

norteadores do ensino de LE nas escolas regulares e dos documentos relacionados 

ao PNLD no que diz respeito à seleção e avaliação das obras didáticas para o ensino 

médio. 

Para realização da análise dos livros propriamente dita, após a realização da 

leitura do primeiro volume de cada uma das coleções, decidimos, com base em Tílio 

(2006), que a identificação e classificação dos tópicos abordados nos livros tornaria 

possível ter uma percepção do mundo retratado através do LD e, consequentemente, 

observarmos se, na representação desse mundo, a LI é vista como uma língua de 

comunicação internacional e, consequentemente, intercultural (SHARIFIAN, 2009). 

Para o levantamento dos tópicos, fizemos uma leitura exploratória de todos os 

volumes correspondentes ao Livro do Aluno das duas coleções e, utilizando 

contribuições da AC, identificamos e classificamos os tópicos presentes em todas as 

oito unidades de cada um desses volumes. Embora nossa análise concentre-se no 

Livro do Aluno, fizemos, também, uma leitura do Manual do Professor de cada um dos 

exemplares para que tivéssemos condições de entender e interpretar de forma 

apropriada a proposta de desenvolvimento de cada um dos tópicos apresentados nas 

unidades dos LD. 

Uma vez que nossa investigação se propôs a analisar os livros por completo, 

não se concentrando apenas em algumas unidades ou determinadas seções, 

consideramos ser pertinente apresentar de forma condensada os temas abordados 

em cada um dos volumes. Com esse intuito, resolvemos utilizar dentre as técnicas da 

AC, a análise categorial, que consiste no desmembramento do texto em categorias, 

permitindo a classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem. 
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Vale reforçar que estamos usando contribuições da AC e, portanto, não 

seguimos rigorosamente os passos da técnica mencionada anteriormente. 

Entendemos que, ao adotar uma abordagem qualitativa para nossa investigação, é 

possível adaptar a metodologia de maneira que possamos atender aos nossos 

objetivos. 

Com esse intuito, levando em consideração a necessidade de tornar as 

mensagens presentes, em nosso corpus, mais acessíveis a fim de podermos manejá-

las no decorrer de nossa análise, concebemos que dentre os princípios dessa técnica, 

nos interessava o fato de possibilitar que os diferentes temas abordados, nos livros, 

fossem classificados de maneira a tornar possível uma caracterização do mundo aí 

representado. 

Para a categorização dos tópicos, nenhum critério foi estabelecido antes da 

análise do corpus. A categorização se deu a partir da identificação dos assuntos 

abordados nos livros e levando em consideração a nossa fundamentação teórica e 

nossos objetivos. 

A análise dos livros das duas coleções possibilitou a identificação e 

classificação das seguintes categorias de tópicos: 

 tópicos includentes, que possibilitam a inserção do aluno no mundo que está 

sendo criado; 

 tópicos tradicionais, que se referem a temas geralmente abordados em 

materiais de ensino de LE; 

 tópicos globalizados, que atravessam fronteiras nacionais e são relevantes 

para a sociedade global como um todo; 

 tópicos etnocentristas, priorizando pessoas (povos), países, culturas e 

formas de conhecimento particulares; 

 tópicos multiculturais, que reconhecem a pluralidade cultural e suas 

diferenças inerentes; 

 tópicos conscientizadores, que se referem a temas indicados pelos 

documentos norteadores do ensino de LE, na escola regular, e cujo objetivo é 

contribuir para o desenvolvimento da cidadania; dentro dessa categoria, 

encontram-se também os tópicos que refletem uma postura de ensino crítico 
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da LI, na medida em que buscam mostrar aos estudantes o contexto histórico, 

cultural e social no qual se insere essa língua; 

 tópicos complexos, que estimulam a discussão e o respeito às ideias do outro 

com relação a assuntos considerados difíceis de trabalhar e debater, em sala 

de aula, tais como estereótipo, preconceito racial, orientação sexual, 

desigualdade social etc. 

As seis primeiras categorizações encontram-se entre as que foram 

identificadas por Tílio (2006) ao conduzir a análise de seis séries de livros para o ELI. 

No entanto, no que se refere à categoria de tópicos identificada como 

conscientizadores, em decorrência dos objetivos de nossa investigação, acreditamos 

ser necessário ampliar seu escopo, incluindo também tópicos que se relacionam com 

os motivos que culminaram na atual condição da LI. Com relação à categoria 

identificada como tópicos tradicionais, Tílio (2006) insere nessa modalidade assuntos 

atemporais enquanto nós incluímos, nesse grupo, os tópicos que costumam aparecer, 

com frequência, em LD de LI. É importante ressaltar que um mesmo tópico pode reunir 

características que possibilitem sua inserção em mais de uma das categorias 

identificadas. 

Ainda em consonância com o estudo de Tílio (2006), consideramos que, ao nos 

referirmos a tópicos, é importante também nos atentarmos para a configuração tópica. 

Para Brown e Yule (1983, p. 73), da mesma forma que há inúmeras possibilidades de 

apresentação de um título para um único texto, há também inúmeras formas de se 

expressar o tópico. Para os referidos autores, cada maneira diferente de se expressar 

o tópico representa efetivamente um julgamento diferente do que está expresso 

através de um texto escrito ou falado.  

Brown e Yule (1983, p. 74) consideram que a caracterização do tópico 

possibilita que a forma de expressá-lo possa ser considerada adequada, 

oportunizando, assim, a incorporação de todas as interpretações razoáveis acerca do 

que está sendo expresso num determinado discurso. Por essa razão, os autores 

sugerem que essa caracterização seja desenvolvida em termos de uma configuração 

tópica, visto que qualquer consideração sobre o tópico envolve questionamentos 

acerca da razão pela qual algo foi dito em uma situação particular de discurso. 
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Nos livros analisados, portanto, a categorização foi feita a partir das 

configurações tópicas identificadas (cf. APÊNDICE A, Quadros A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15). Consideramos que a representação 

condensada dos tópicos abordados, nos LD analisados, permite que aqueles que 

ainda não tenham tido contato com esses livros possam ter uma ideia dos temas 

tratados e a maneira como são desenvolvidos. 

Dessa forma, partindo da configuração tópica dos temas abordados nos livros, 

nossa análise configura-se como eminentemente interpretativa e orienta-se a partir de 

dois critérios eliminatórios específicos observados para avaliação das obras inseridas 

no Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) no que diz respeito à apresentação dos aspectos 

culturais no LD de LE. Esses critérios, conforme o edital PNLD 2015 (BRASIL, 2013, 

p. 47), apontam ser necessário observar se a obra: 

 reúne um conjunto de textos representativos das comunidades falantes da LE, 

com temas apropriados para o ensino médio, que não veicule estereótipos nem 

preconceitos em relação às culturas estrangeiras envolvidas, nem às nossas 

próprias em relação a elas; 

  seleciona textos que favoreçam o acesso à diversidade cultural, social, étnica, 

etária e de gênero manifestada na LE, de maneira a assegurar a compreensão 

de que essa diversidade é inerente à constituição de uma língua e a das 

comunidades que nela se expressam. 

Como é possível observar, esses critérios estão diretamente relacionados ao 

que nos propomos a verificar nas obras aqui analisadas e foram, na verdade, 

motivadores para o nosso estudo. 

 

3.4 Análise do corpus 

 

Nessa seção, damos início à apresentação de nossa análise focalizando os 

seguintes pontos no mundo apresentado ao estudante do ensino médio pelo LD: (I) 

percepção da situação da LI como língua de comunicação intercultural; (II) o acesso 

a discursos de diferentes comunidades que se expressam na LI; e (III) a representação 

da cultura brasileira. Cada um desses pontos será apresentado para cada uma das 

duas coleções analisadas à luz do nosso referencial teórico e alguns critérios 
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estabelecidos pelo Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) voltados para o tratamento da 

cultura no LD. 

Ressaltamos não ser nosso propósito estabelecer comparações entre as duas 

coleções, mas sim analisar cada uma delas tendo como foco o tratamento dado aos 

aspectos culturais e às relações interculturais. 

 

3.4.1 Situação da LI no Mundo na Coleção Take Over 

 

A situação da LI como uma língua de comunicação internacional é abordada, 

prontamente, na primeira unidade do volume 1 da coleção que trata, conforme os 

tópicos e a configuração tópica (cf. APÊNDICE A, Quadro A1), da importância do 

aprendizado de línguas e os diferentes instrumentos que podem ser utilizados para 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. A menção à posição da LI como língua 

que possui o maior número de falantes é feita numa atividade de compreensão oral 

(listening) que se encontra na seção On Your Own/ Listening. 

Nessa seção, sempre há a apresentação de duas atividades suplementares de 

compreensão oral para cada uma das unidades do livro. A primeira atividade inclui um 

trabalho com a gravação do texto principal da unidade e a segunda, envolve um áudio 

adicional que retoma o tema da unidade. Apresentamos a seguir a atividade referente 

ao áudio adicional da Unidade 1, cuja transcrição pode ser vista no Anexo, Figura 1. 

Unit 1 

On Your Own: Listening – Exercise 2 

Listen to the CD and mark the alternative that completes the statements. 
 
a. This conversation takes place in a (theater) (classroom) (museum). 
b. The topic of the conversation is (English) (Chinese) (languages in general) 
c. According to the conversation, there are about (100) (600) (6,000) languages in today’s world. 
d. English is the language that has the largest number of (speakers in general) (native speakers) 
    (teachers). 
e. Mandarin Chinese is the language that has the largest number of (speakers in general) (native 
    speakers) (teachers).  
 

Quadro 1 – Atividade da seção On Your Own/ Listening, Unidade 1, Take Over 1, p. 152 

É possível verificar que a atividade aborda o fato de a LI ser a língua com maior 

número de falantes no mundo e o fato de que a maioria desses não são falantes 

nativos dessa língua. A atividade, no entanto, não tem o objetivo de estabelecer um 

debate acerca da situação da LI no mundo, pois, conforme indicado nas orientações 
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para os professores, as atividades constantes nas seções finais do livro, como é o 

caso dessa onde se encontra atividade em questão, priorizam o trabalho autônomo 

dos estudantes, tanto para a realização de tarefas adicionais como para a percepção 

da importância do LD como material de referência. Contudo, essa indicação não 

inviabiliza o fato de o professor realizar a atividade com os alunos em sala de aula, 

caso considere ser mais apropriado agir dessa forma. 

No entanto, é preciso nos atentarmos para o fato de que, apesar dessa primeira 

atividade informar ser a LI a que possui o maior número de falantes no mundo, seu 

objetivo restringe-se a verificar se os estudantes são capazes de compreender as 

informações mencionadas na conversa utilizada para realização do exercício. Outro 

ponto que consideramos ser importante mencionar é que, por estar posicionada ao 

final do livro e ser uma atividade adicional, é possível que o professor não a explore 

através de perguntas que possibilitem uma reflexão acerca das razões que fizeram 

com que a LI seja a língua com o maior número de falantes não nativos no mundo. 

Nicolaides e Tílio (2011), ao discutirem sobre a importância da autonomia no 

processo de ensino e aprendizagem de línguas, fazem uso da transposição da noção 

lexicogramatical de Tema/Rema (HALLIDAY, 1994) utilizada por Tílio (2006, p. 138) 

para analisar como as informações encontram-se organizadas nos LD. Segundo essa 

teorização, “[...] a organização da mensagem apresenta duas funções básicas, Tema 

e Rema, onde o primeiro funciona como ponto de partida da mensagem e o segundo 

funciona como seu desdobramento.” 

Desse modo, os conteúdos nos corpos das unidades correspondem ao Tema 

por serem o ponto de partida na situação de ensino, enquanto os apêndices, que 

desenvolvem e aprofundam os conteúdos apresentados nas unidades correspondem 

ao Rema. A utilização dessa transposição para a análise de LD possibilita que 

Nicolaides e Tílio (2011) observem que o posicionamento de tarefas importantes, ao 

final do livro, acaba estimulando o não comprometimento dos professores em realizá-

las, pois estas ficam afastadas por demais do corpo da unidade, sendo consideradas 

como praticamente invisíveis. 

Com relação à maneira como a situação da LI no mundo é abordada nos 

demais volumes da coleção, o volume 2 apresenta, na seção Take Action, um texto 

intitulado World Englishes de autoria de Jennifer Jenkins, renomada autora e 
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pesquisadora da área de ELI no que diz respeito às diferentes variedades do inglês 

(World Englishes) e ao inglês como uma Língua Franca. 

O pequeno texto apresentado, nessa seção inicial do volume 2, foi retirado de 

um livro de curso universitário cujo nome é: World Englishes: A resource book for 

students. O texto, da mesma forma que a conversa utilizada no exercício de 

compreensão oral do volume 1, informa que a LI é atualmente falada em quase todos 

os países do mundo. Além disso, o texto informa ainda que, atualmente, há 

aproximadamente setenta e cinco territórios onde a LI é falada como L1 ou como uma 

L2 oficial. 

Vale lembrar que a seção Take Action, conforme esclarecido na subseção 

3.2.1, configura-se como um teste para verificar a habilidade dos estudantes para ler 

textos em inglês, bem como para rever alguns pontos de vocabulário e gramática da 

LI. Sendo assim, as atividades referentes ao texto World Englishes estão voltadas 

para o uso de estratégias de leitura e revisão dos pontos mencionados anteriormente, 

não havendo nenhuma questão que explore a impressão dos alunos com relação às 

informações apresentadas e que motive reflexões a respeito do tema. 

As orientações no Manual do Professor, por outro lado, traz a seguinte 

informação: 

[...] O texto central da seção traz à tona a temática do inglês no mundo. 
Pode-se, neste momento, abordar o tema pedindo aos alunos que 
folheiem seus livros e identifiquem as fontes dos textos apresentados 
ao longo da obra: há uso predominante de fontes norte-americanas e 
britânicas na obra, considerando-se a maior influência e alcance dessas 
variantes [...]. (SANTOS, 2013, p. 250). 

Por um lado, as orientações sugerem que se aborde o tema do inglês no 

mundo, logo, entendemos que essa discussão trará à tona a existência das diferentes 

variedades da LI e o reconhecimento da legitimidade das mesmas, pois ao se fazer 

isso será oportunizado aos estudantes do ensino médio a conscientização de que a 

LI é utilizada de diferentes modos para alcançar diferentes objetivos. Além disso, será 

possível trazer à tona, também, o fato de que a LI, ao se tornar uma língua franca, 

passou a não estar vinculada apenas aos países nos quais é a L1 de seus usuários, 

possibilitando, assim, o acesso à cultura de diferentes povos. 

Entretanto, as orientações informam claramente acerca da predominância de 

textos originários de fontes norte-americanas e britânicas, o que, ao nosso ver, faz 
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com que se perpetue a ideia de que a LI é aprendida com o propósito de possibilitar a 

comunicação com pessoas oriundas dos Estados Unidos e do Reino Unido, 

reforçando, assim, a ideia de que a LI, como pontuamos no percurso de nossa 

fundamentação teórica, pertence aos falantes do Círculo Interno. Reconhecer a 

influência e maior alcance das variantes norte-americanas e britânicas não justifica 

que textos originários de outros países se constituam minoria dentre os apresentados 

pela obra. 

É também sugerido aos professores que durante o trabalho com a seção Take 

Action, do volume 2, seja trabalhado o conteúdo da seção Culture Matters, localizada 

ao final do Livro do Aluno, visto que nessa seção encontra-se uma parte dedicada à 

história da LI. Vale ressaltar que cada um dos volumes da coleção apresenta, na 

seção Culture Matters, uma subseção intitulada A Brief History of English cujo objetivo 

é oferecer ao estudante um conhecimento básico sobre o desenvolvimento da LI ao 

longo do tempo e despertar sua curiosidade para aprender mais a esse respeito (cf. 

APÊNDICE A, Quadros A4, A8, A12). Essas subseções são apresentadas no Livro do 

Aluno como se fossem capítulos e, de um volume para o outro, há sempre uma 

indicação do que está por vir no volume seguinte, instigando, assim, a curiosidade dos 

estudantes.  

As informações apresentadas, nos três volumes da coleção, trazem 

informações úteis e interessantes para os estudantes tanto no que diz respeito às 

questões políticas e econômicas envolvidas na expansão da LI como curiosidades 

relacionadas à influência deixada por outras línguas na LI, esclarecendo, por exemplo, 

o motivo de existir, às vezes, três palavras diferentes com significados semelhantes 

em razão da influência francesa, latina e escandinávia durante o período do Inglês 

Antigo (Old English). 

Essa subseção pode ser explorada de diferentes maneiras por professores e 

estudantes, fazendo uso inclusive das sugestões de consulta de sites da Internet, 

filmes etc. presentes ao final de cada uma das subseções. Os temas aí presentes, 

como não poderiam deixar de ser, foram categorizados como conscientizadores, 

entretanto, temos algumas considerações que merecem atenção:  

(I) a subseção não apresenta um direcionamento para os estudantes através de 

questões motivadoras que conduzam uma reflexão sobre o tema abordado, logo, no 
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caso do professor preferir que os estudantes explorem essa parte do livro sozinhos, 

uma vez que essa indicação é feita no Manual do Professor, muitos estudantes irão 

apenas fazer a leitura sem que haja um objetivo claro para tal; 

(II) a localização da subseção ao final do livro pode, como mencionado anteriormente, 

fazer com que a atividade passe despercebida, visto que não há nenhuma indicação, 

no Livro do Aluno, de que a informação do texto da seção Take Action do volume 2, 

por exemplo, poderá ser enriquecida com a leitura da subseção A Brief History of 

English. 

Ademais, o fato de haver uma seção específica para tratar de aspectos culturais 

possibilita constatar uma separação entre língua e cultura, visto que  

[...] se existe a necessidade de páginas especificamente voltadas para 
esse tema, ele não pode (ou é difícil de) ser abordado juntamente a 
atividades que visam o desenvolvimento da competência linguístico-
comunicativa [...]. (KAWACHI; LIMA, 2015, p. 100). 

Consequentemente, entendemos que a existência de uma seção em separado 

para tratar de informações relacionadas à cultura ressalta a ideia de que “[...] a 

reflexão sobre cultura deve ocorrer em momentos distintos daqueles de estudo das 

habilidades linguísticas, como se houvesse um momento para aprender língua e outro 

para aprender cultura.” (KAWACHI e LIMA, 2015, p. 100) 

Apesar dessas constatações acerca do tratamento da cultura em momentos 

específicos, retomando o foco desta seção, é possível observar que a coleção Take 

Over propõe a apresentação da LI como uma língua de comunicação internacional 

nos seus três volumes, havendo uma concentração maior de atividades voltadas para 

esse tópico nos volumes 1 e 3, como demonstram os quadros a seguir: 

Take Over 1/ Seções Tópico Categoria Posição 

In Charge 
(Unidade 1) 

LI como língua de 
comunicação entre 
diferentes povos 

 
Globalizado/ 

Conscientizador 

Rema 
Final da Unidade 1 

On Your Own/ 
Listening 

(Unidade 1) 

LI como língua de 
comunicação entre 
diferentes povos 

 
Globalizado/ 

Conscientizador  

 
Rema 

Culture Matters/ 
People and Places 

A língua inglesa no 
mundo 

Globalizado/ 
Conscientizador 

Rema 

 
 

Culture Matters/ 
People and Places 

Populações nativas da 
América do Norte, 
Austrália e Nova 

Zelândia e o risco de 
extinção de suas 
línguas nativas 

 
 

Conscientizador 

 
 

Rema 
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Culture Matters/ A 
Brief History of 

English 

História sobre a língua 
inglesa 

Conscientizador Rema 

Quadro 2 – Tópicos referentes à situação da língua inglesa no mundo, Take Over 1 

Take Over 2/ Seções Tópico Categoria Posição 

Take Action A língua inglesa no 
mundo 

Globalizado/ 
Conscientizador 

 

Tema 

Culture Matters/ A 
Brief History of 

English 

História sobre a língua 
inglesa 

Conscientizador Rema 

Quadro 3 – Tópicos referentes à situação da língua inglesa no mundo, Take Over 2 

Take Over 3/ Seção Tópico Categoria Posição 

In Action 
(Unidade 1) 

Diferentes variedades 
da LI 

Conscientizador/ 
Includente 

Tema 

Integrating 
(Unidade 1) 

Diferenças entre as 
variantes americana e 

britânica da LI 

Conscientizador/ 
Tradicional 

Rema 
(Final da Unidade 1) 

In Charge 
(Unidade 1) 

A presença da LI na 
Índia 

Conscientizador Rema 
(Final da Unidade 1) 

Communicating/ 
Writing ideas 
(Unidade 1) 

Diferentes variedades 
da LI 

Conscientizador/ 
Includente 

Rema 

Culture Matters/ 
Language & 

Communication 

Diferentes variedades 
da LI dentro e fora dos 

Estados Unidos 

Conscientizador Rema 

Culture Matters/ A 
Brief History of 

English 

História sobre a língua 
inglesa 

Conscientizador Rema 

Quadro 4 – Tópicos referentes à situação da língua inglesa no mundo, Take Over 3 

A presença dessas atividades com o objetivo de provocar reflexões acerca do 

papel na LI no mundo através de tópicos globalizados, conscientizadores e 

includentes, nos três volumes da coleção, mostram uma preocupação em 

contextualizar a importância do aprendizado da LI numa perspectiva de língua de 

comunicação internacional, apesar de haver uma predominância de textos oriundos 

de fontes norte-americanas e britânicas. 

 

3.4.2 Situação da LI no Mundo na Coleção High Up 

 

Na coleção High Up, as atividades destinadas a motivarem os estudantes a 

refletirem sobre a situação da LI no mundo concentram-se no volume 1 e, já nas 

páginas de abertura da Unidade 1, cujo título é English Everywhere, há duas imagens 

que remetem a dois países do Círculo Interno – Inglaterra e Austrália – e uma imagem 
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que remete, possivelmente, a um local turístico, no Brasil, com uma placa na qual a 

mensagem está escrita em português e inglês. 

O objetivo dessas imagens é fazer os estudantes refletirem a acerca da 

presença da LI no Brasil e, mais especificamente, na comunidade na qual eles estão 

inseridos. Tal reflexão é iniciada a partir dos questionamentos apresentados a 

seguir17: 

Unit 1 

 

 Em que medida o inglês está presente no Brasil? Cenas como a retratada na página anterior 
são comuns onde você vive? 

 Que aspectos dos países onde se fala inglês estão representados nas imagens desta 
página? 
 

Quadro 5 – Atividade da página de abertura da Unidade 1, High Up 1 

Partindo dessa atividade de reflexão, essa unidade destina-se a ativar o 

conhecimento que os estudantes já possuem acerca da situação da LI no mundo e 

apresentar informações de maneira a permitir que possam refletir, por exemplo, 

acerca dos motivos que tornaram a variedade norte-americana da LI mais influente 

em relação às demais. 

Algo importante e que merece ser ressaltado é o fato de que, no primeiro 

exercício da seção Have Your Say, ao apresentar países nos quais a LI é falada e 

pedir que os estudantes os localizem no mapa, não são apresentados apenas os 

países nos quais essa língua tem status de L1, mas, também, países nos quais não é 

considerada a língua oficial. Dessa forma, são apresentados países do Círculo Interno 

e do Círculo Externo. Tal postura diante da apresentação dessa atividade convoca, 

desde início, a presença de falantes da LI de diferentes partes do mundo, não 

restringindo esses aos seus falantes nativos. 

Um dos objetivos da seção Have Your Say, de acordo com o manual da 

coleção, é oportunizar ao estudante discussões sobre aspectos de conteúdo e 

socioculturais da unidade, mobilizando seu conhecimento prévio. Nesse sentido, após 

a localização dos países no mapa, há ainda duas outras atividades que merecem 

                                                           
17 Nas duas coleções, algumas atividades são apresentadas com enunciados ou perguntas em 
português. 
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destaque na apresentação da situação da LI no mundo, conforme apresentamos a 

seguir: 

Unit 1 – Have Your Say 

Activity 5 
Discuss the questions below. 
a. Why is the English language so important in the contemporary world? 
b. Do you remember a situation in which you had to speak English? If so, describe it. 
c. How does the English language help you in your daily life? 
 

Activity 6 
Some of the countries on the map on the previous page speak more than one language. Match the 
languages below to the countries where they are spoken. 
 
a. Afrikaans                                           Canada 
 
b. Filipino                                               South Africa 
 
c. French                                                India 
 
d. Guyanese Creole                               Philippines 
 
e. Hindi                                                   Guyana 

Quadro 6 – Atividades da seção Have Your Say, High Up 1, pág. 13 

A atividade 5 permite que os estudantes possam expressar suas opiniões sobre 

o lugar da LI no mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, identificar a importância 

dessa língua no seu dia a dia. Nas orientações para os professores, é indicado que 

seja lembrado aos estudantes que o aprendizado da LI está relacionado  

[...] à inserção das pessoas no mundo globalizado, à conquista de um 
bom emprego e ao acesso à Internet, às redes sociais, à cultura 
internacional – música, esporte, cinema, dança, viagens – aos estudos, 
ao comércio e ao turismo. (DIAS; JUCÁ; FARIA, 2013, p. 11 do Guia 
Didático). 

A atividade 6, por sua vez, possibilita o aprofundamento da reflexão na medida 

em que traz para o debate a questão do convívio da LI com outras línguas, indicando, 

assim, para outra realidade concreta da atualidade: o multilinguismo. Dessa maneira, 

essas duas atividades, como indicado no manual da coleção, preparam os estudantes 

para a realização de uma discussão acerca do contexto histórico, cultural e social no 

qual se insere a LI, apontando para uma perspectiva de ensino da LI que estimula a 

consciência crítica dos estudantes ao possibilitar a problematização de diferentes 

fatores relacionados à LI enquanto uma língua franca da atualidade. 

Como podemos observar, através da inserção de tópicos globalizados, 

conscientizadores, e includentes, conforme apresentamos no Quadro a seguir, as 

atividades apresentadas no volume 1 da coleção High Up procuram contextualizar o 
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ensino e aprendizado da LI trazendo, para sala de aula, debates sobre o papel da LI 

numa realidade na qual o contato entre pessoas de diferentes partes do mundo tornou-

se acessível para grande parte da população. 

Tópicos Categorização 

A globalização e a língua inglesa Globalizado/ Conscientizador 

A presença da língua inglesa no dia a dia das 
pessoa no Brasil 

Includente/ Conscientizador/ Globalizado 

Países nos quais a língua inglesa é falada Globalizado/ Conscientizador 

Diferentes variedades da língua inglesa e 
predominância da variedade americana 

Globalizado/ Conscientizador 

Quadro 7 – Tópicos referentes à situação da língua inglesa no mundo, Unidade 1, High Up 1 

Além das atividades mencionadas anteriormente, na seção Reading Beyond 

the Words, é apresentado um Quiz para testar o conhecimento dos estudantes no que 

diz respeito a países nos quais a LI é falada (cf. ANEXO, Figuras 2 e 3). Embora, à 

primeira vista, esse exercício possa ser considerado como tratando a cultura apenas 

como informação a ser passada para os estudantes, uma observação mais atenta 

revela que a proposta de atividade possibilita verificar se os alunos sabem algo acerca 

de outros países que falam a LI, além dos Estados Unidos e da Inglaterra. 

Dessa forma, o quiz apresentado tem como objetivo chamar a atenção dos 

estudantes para a necessidade de se buscar mais informações acerca do mundo à 

nossa volta. Tal perspectiva é identificada se analisarmos a mensagem dada aos 

estudantes que conseguiram acertar apenas quatro perguntas ou menos (cf. ANEXO, 

Figura 3), na qual é sugerido que esses estudantes podem não estar prestando a 

devida atenção ao mundo que os rodeia. 

Para cada unidade do livro existe uma seção especial chamada Engage, cujo 

objetivo é fornecer aos estudantes atividades desafiadoras com o intuito de permitir 

maior exposição à LI e tornar a aprendizagem mais significativa. De acordo com as 

orientações para os professores, é recomendado que essa parte seja explorada ao 

final de cada unidade. 

Consideramos as atividades apresentadas, nessa seção (cf. ANEXO, Figura 4), 

importantes para o desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes em relação 

à situação da LI, visto que oferecem oportunidade adicional para que eles possam 

pensar sobre as razões que colocam a LI como uma disciplina imprescindível no 

currículo da escola regular. 
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Além disso, as questões permitem que os estudantes identifiquem razões 

pessoais, mais próximas das suas realidades, enquanto adolescentes e estudantes 

do ensino médio, em relação à importância do aprendizado dessa língua, desde o 

simples desejo de entender letras de músicas em inglês (To understand the lyrics of 

my favorite songs) até planos futuros de estudar em algum país no qual essa língua 

seja falada (To study in English-speaking countries). 

A questão 3, por outro lado, se configura como mais complexa ao apontar fatos 

concretos relacionados à situação da LI no mundo e algumas crenças decorrentes 

dessa situação, como, por exemplo, a questão de a LI ser uma língua fácil e por isso 

ter se tornado a língua de comunicação mundial. Desse modo, ao pedir que os 

estudantes digam se concordam com as informações ou não, a atividade oportuniza 

que essas informações sejam problematizadas. 

O único ponto a se considerar com relação às atividades da seção Engage é a 

posição em que se encontram, pois, de forma semelhante às seções suplementares 

da coleção Take Over, elas aparecem, como explicado anteriormente, como Rema da 

Unidade 1, vindo ao final do livro. Esse posicionamento pode contribuir para que não 

seja dada a devida importância às mesmas, apesar do manual da coleção High Up 

enfatizar ser imprescindível que o professor crie oportunidades para o 

compartilhamento do que será feito pelos estudantes de alguma forma, seja em sala 

de aula ou através de um blog da turma. 

A coleção High Up, assim sendo, explora de forma adequada e consistente o 

papel desempenhado pela LI na atualidade e permite que os estudantes tragam seus 

conhecimentos prévios para as discussões propostas pelo material didático. Contudo, 

é necessário ter em conta que não é suficiente apenas trazer à tona a questão da LI 

estar presente em diferentes países, na verdade, é preciso oferecer oportunidades 

para os estudantes terem contato com culturas e discursos de diferentes comunidades 

da LI, sendo esse o aspecto observado nas seções subsequentes no que diz respeito 

às duas coleções analisadas. 
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3.4.3 Discursos de Diferentes Comunidades da LI na coleção Take Over 

 

Os LD desempenham inúmeros papéis na sala de aula de LE e, apesar de 

terem sido produzidos para ensinar uma língua, apresentam uma visão de mundo 

através dos seus textos, tornando-se condutores de mensagens culturais (GRAY, 

2002 apud NAJI MEIDANI e PISHGHADAM, 2013). O Guia PNLD 2015 (BRASIL, 

2014, p. 7) aponta, como informamos na introdução deste trabalho, que a avaliação 

das coleções nele incluídas orientou-se por uma concepção de ensino de LE “[...] 

associada à formação de cidadãos engajados com o seu entorno e com o de outras 

realidades socioculturais no Brasil e em outros países.” Ainda de acordo com o 

referido documento, os critérios adotados para avaliação das obras aprovadas pelo 

PNLD 2015 “[...] se reportam a uma visão de escola defensora do acesso ao 

conhecimento, da valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como dos aspectos socioculturais de outros povos.” (BRASIL, 2014, p. 7). 

Podemos concluir então que, ao ressaltar o papel educativo e formador do 

ensino de LE nas escolas regulares, os documentos orientadores conduzem o ensino 

da LI para uma perspectiva de ensino que favoreça o desenvolvimento de uma 

compreensão intercultural tanto a nível local como global. Consequentemente, 

entendemos que se espera que os LD fomentem essa perspectiva através da 

apresentação de aspectos socioculturais locais e de outros povos. 

Entretanto, no volume 1 da coleção Take Over, “outros povos” refere-se, quase 

que exclusivamente, às pessoas oriundas dos Estados Unidos e do Reino Unido. É 

possível verificar essa situação, por exemplo, através da subseção Words for Thought. 

Segundo a nota de orientação para os professores, nessa subseção é apresentada 

uma citação relacionada ao tema da unidade para reflexão e debate. Das oitos 

unidades do livro, seis delas, o que equivale a 75% das unidades, portanto, 

apresentam citações de personalidades norte-americanas. 

Unidade Personalidade Informações 
Importantes 

País de Origem 

1 Federico Fellini Cineasta  Itália 

2 Donald Kendall Empresário  Estados Unidos 

3 William Faulkner Escritor  Estados Unidos 

4 Eleanor Roosevelt Escritora, oradora, 
política e ativista  

Estados Unidos 

5 Malcolm X Ativista de direitos 
humanos  

Estados Unidos 
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6  
Jimmy Carter 

Ex-presidente e 
vencedor do Prêmio 

Nobel da Paz em 2002 

Estados Unidos 

7 Larry Bird Jogador de Basquete Estados Unidos 

Billie Jean King Jogador de Tênis 

8 Marshall McLuhan Teorista da 
Comunicação 

Canadá  

Quadro 8 – Personalidades da subseção Words for Thought – Take Over 1 

Apesar de não estarmos tirando o mérito da importância atribuída às 

personalidades norte-americanas, entendemos que ao haver uma predominância de 

pessoas originárias dos Estados Unidos, houve, consequentemente, uma restrição 

com relação à exposição dos estudantes a diferentes visões de mundo. 

De acordo com Moita Lopes (2008), devido a seu alcance global, a LI é uma 

possibilidade de se ter acesso a diferentes discursos sobre o mundo. Entretanto, no 

volume 1 da coleção Take Over, o que é possível observar é a predominância do 

discurso da comunidade norte-americana, embora haja toda uma preocupação em 

mostrar a LI como uma língua de comunicação internacional. 

Com relação aos volumes 2 e 3, observamos haver um equilíbrio no que diz 

respeito a procurar trazer, para sala de aula, a voz de personalidades oriundas de 

outros países além dos Estados Unidos e da Inglaterra, como podemos observar nos 

quadros a seguir: 

Unidade Personalidade Informações 
Importantes 

País de Origem 

1 Thomas S. Szasz Psiquiatra Hungria 

3 William Osler Médico Canadá 

4 Albert Eisntein Físico Matemático Alemanha 

6 Samuel Johnson Escritor e Lexicógrafo Inglaterra 

7 Hellen Keller Escritora e Educadora Estados Unidos 

8 Will Rogers Comediante Estados Unidos 

Quadro 9 – Personalidades da subseção Words for Thought – Take Over 2 

Além dessas personalidades, o volume 2 traz como citações dessa subseção, 

nas Unidades 2 e 5, um provérbio chinês e o lema olímpico respectivamente. O volume 

3, seguindo o padrão do volume 1 apresenta para todas as unidades citações de 

personalidades conhecidas mundialmente. 

Unidade Personalidade Informações 
Importantes 

País de Origem 

1 Martin Luther King Jr. Ministro e Ativista de 
Direitos Civis 

Estados Unidos 

 
 

 
J. K. Rowling 

 
Escritora 

 
Inglaterra 
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2  
Kofi Annan 

Diplomata e Sétimo 
Secretário-Geral das 

Nações Unidas 

 
Gana 

3 Madre Teresa Freira Católica e 
Humanitária 

Albânia/ Índia 

4 Mahatma Ghandi Líder Político e 
Espiritual 

Índia 

5 Coco Chanel Estilista França 

6 Rosa Parks Ativista Política Estados Unidos 

7 Forrest Gump Personagem do filme 
Forrest Gump 

Estados Unidos 

8 George Orwell Jornalista e Escritor Inglaterra 

Quadro 10 – Personalidades da subseção Words for Thought – Take Over 3 

Ainda no volume 3, mais especificamente na Unidade 5, encontramos na seção 

In Use, destinada a apresentar aspectos gramaticais, a utilização de citações de 

personalidades norte-americanas para exemplificar o uso de discurso direto e indireto 

(cf. ANEXO, Figura 5). Todas as citações estão relacionadas ao tema da unidade, 

possibilitando uma reflexão acerca das ideias apresentadas. Isso nos leva a verificar 

que, embora a coleção disponha de uma seção específica para tratar da cultura, 

denominada de Culture Matters, os aspectos culturais, na coleção Take Over, não se 

encontram encerrados, compartimentalizados numa seção. 

O único ponto a ser observado, contudo, é mais uma vez a preferência dada à 

representação do discurso norte-americano apenas. Não há, nas vozes 

representadas, ideias muito diferentes das conhecidas pelos estudantes do ensino 

médio brasileiro, visto ser o discurso das comunidades norte-americanas o que eles 

mais têm acesso através de filmes, por exemplo. 

Além do predomínio de figuras importantes dos Estados Unidos e da Inglaterra 

na subseção Words for Thought, nossa análise possibilitou identificar haver uma 

supremacia de contextos culturais desses dois países ao longo dos três volumes da 

coleção Take Over (cf. APÊNDICE B, Quadros B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

Os quadros, no Apêndice B, mostram que tanto a seção Culture Matters, que 

se destina a promover a reflexão sobre interfaces culturais e estimular a curiosidade 

dos estudantes no que diz respeito a outras culturas, como as demais seções padrões 

que compõem cada uma das unidades dos livros priorizam a apresentação de 

assuntos a partir do contexto norte-americano ou britânico. 

No volume 1, por exemplo, a seção Further Action da Unidade 2, como indicado 

no Quadro B1 do Apêndice B, traz uma atividade na qual é apresentada uma tabela 
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com as seis carreiras com maior demanda nos Estados Unidos nos próximos anos. A 

partir dessa informação, a subseção Critical Thinking propõe o seguinte: 

Take Over 1 

Seção Further Action/ Critical Thinking 

 
Discuta em grupos: Você saberia identificar semelhanças e diferenças entre os dados apresentados 
na tabela [...] e o contexto brasileiro? Onde você poderia encontrar maiores informações sobre as 
carreiras com maior demanda e sua relação com a escolaridade no Brasil? 
 

Quadro 11 – Atividade da subseção Critical Thinking, Take Over 1, p. 32 

As orientações para os professores sugerem que, para discutirem a primeira 

pergunta, os estudantes sejam motivados a apresentar suas opiniões com base em 

suas próprias experiências. No que diz respeito à segunda, é sugerido que os 

estudantes consultem o site do Ministério do Trabalho e Emprego. É possível 

identificarmos, dessa forma, que as atividades propostas nos livros dessa coleção 

buscam desenvolver a competência intercultural do estudante, na medida em que 

oferecem condições para analisarem e discutirem diferenças e semelhanças entre o 

contexto brasileiro e o contexto de comunidades no qual a LI é falada. 

Contudo, esse contexto, reforçando o que foi dito no início dessa subseção, 

limita-se, em muitos casos, às comunidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. No 

caso da Unidade 2 aqui citada, o texto principal localizado na seção In Action, também 

citado no Apêndice B, embora não faça referência a nenhum país no corpo do texto, 

a orientação dada aos professores indica ser necessário fornecer aos estudantes 

informações relacionadas aos anos finais do equivalente ao ensino médio no contexto 

britânico de onde foi retirado o texto. Ainda é sugerido que seja explorado nesse 

momento as informações culturais sobre estruturas do sistema educacional no Brasil, 

Estados Unidos e Reino Unido apresentadas na seção Culture Matters. 

É possível constatar, assim, que, no decorrer dos três volumes da coleção Take 

Over, o diálogo entre culturas é entendido, com frequência, como o diálogo entre a 

cultura brasileira e a dos Estados Unidos e do Reino Unido, visto que a apresentação 

de contextos culturais distintos dos mencionados anteriormente ainda é muito limitada. 

Apesar disso, é possível notar a presença de atividades que ressaltam o papel 

da LI como língua franca, permitindo o acesso a diferentes discursos assim como a 

transmissão do discurso do aprendiz. De igual modo, encontramos, também, 

atividades cujo objetivo é motivar os estudantes a identificarem os ganhos para o 
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conhecimento e experiência de vida deles a partir do contato com visões de mundo 

que não lhes são familiares. 

Um bom exemplo disso é a atividade de leitura da seção Integrating da Unidade 

4 do volume 3 da coleção. Essa unidade inicia com um texto sobre o sistema 

penitenciário norte-americano, entretanto, durante seu desenvolvimento traz, para 

sala de aula, algumas informações sobre o serviço de polícia da África do Sul (cf. 

ANEXO, Figura 6) e a seguinte proposta de reflexão para os estudantes: 

Take Over 3 

Integrating/ Reading 

 
In groups, discuss in Portuguese. 

a. Como se explicar o fato de que um texto sul-africano contém elementos familiares e não 
familiares a um leitor brasileiro? 

b. O que se pode aprender (sobre a língua inglesa, sobre o mundo) ao lermos textos produzidos 
em diferentes países? 

 

Quadro 12 – Atividade 3 da seção Integrating/ Reading, Take Over 3, p. 70 

É possível notar, portanto, uma preocupação em passar para o estudante do 

ensino médio a importância da LI enquanto ponte mediadora de diferentes mundos 

culturais (MENDES, 2011). Para além disso, percebe-se o interesse de provocar 

reflexões sobre as diferenças culturais, contudo, como dito em outro momento, os 

debates acerca dessas diferenças é estabelecido prioritariamente a partir dos 

contextos norte-americano e britânico. 

 

3.4.3 Discursos de Diferentes Comunidades da LI na coleção High Up 

 

Os volumes da coleção High Up possibilitam trazer, para sala de aula, debates 

envolvendo contextos culturais de diferentes comunidades que se expressam na LI. 

Além disso, é perceptível a preocupação em estabelecer um diálogo entre o contexto 

dessas comunidades e o brasileiro. 

Tal posicionamento pode ser notado nas atividades propostas na seção The 

Way It Sounds, cujo objetivo é enfatizar o desenvolvimento da compreensão oral dos 

estudantes através da utilização de textos que possibilitam refletir sobre a sociedade 

na qual estão inseridos, propiciando a ampliação de suas visões de mundo. No intuito 
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de motivar tais reflexões são apresentadas situações presentes em diferentes 

contextos culturais (cf. APÊNDICE C, Quadros C1, C3, C5). 

Na Unidade 3 do volume 1, por exemplo, os estudantes são estimulados a 

pesquisarem sobre a Guiné-Bissau antes de ouvirem um pequeno relato a respeito 

das dificuldades enfrentadas pela população desse país. A condução da atividade 

possibilita verificar que seu objetivo vai além da simples verificação da compreensão 

oral ao propor a seguinte questão para debate: 

High Up 1 

The Way It Sounds 

 
In your opinion, is there any way to help children like Anita to change their lives? How? Discuss with 
a partner. 
 

Quadro 13 – Atividade 4 da seção The Way It Sounds, High Up 1, p. 61 

Como podemos verificar, a discussão proposta objetiva muito mais do que 

oportunizar aos estudantes o uso da LI, na medida em que para refletir sobre possíveis 

maneiras de mudar a vida de crianças que passam por dificuldades na Guiné-Bissau, 

os estudantes irão estabelecer relações com as dificuldades enfrentadas por crianças, 

no Brasil, que passam por situações semelhantes. Ao mesmo tempo, a atividade 

oferece condições para que a LI sirva de meio para se ter acesso a informações 

referentes a diferentes comunidades ao redor do mundo, mostrando, assim, que a 

coleção não pretende apenas informar sobre o papel da LI como uma língua franca, 

mas sim materializar esse papel na medida em que busca trazer situações presentes 

em diferentes países, inclusive aqueles nos quais a LI é considerada LE. 

Ainda com relação a essa seção, a título de exemplo, destacamos a atividade 

da Unidade 4 do volume 3 que traz um texto com informações sobre projetos de 

construção de casas com garrafas PET em países como Honduras, Colômbia, Bolívia 

e Índia. Para ilustrar a importância dos projetos, o texto oferece informações sobre a 

construção de uma das casas conduzida por um comerciante no munícipio de Magé, 

Rio de Janeiro. 

Assim sendo, essa seção proporciona discussões acerca de questões sociais 

presentes nos países mencionados, incluindo o nosso, haja vista que o projeto 

conduzido, em Magé, é apresentado como um experimento social e ambiental por ter 

envolvido crianças de rua para coletar garrafas vazias na Baía de Guanabara. É 
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necessário pontuar, no entanto, que a única pergunta feita aos estudantes que não 

tem o propósito de verificar a compreensão oral, destina-se apenas a prepará-los para 

a escuta do texto. 

Tais constatações nos fazem observar que, embora a seção seja apresentada 

aos professores como tendo o propósito de mostrar diferentes visões do mundo para 

os estudantes, não há propostas de debates referentes ao tópico tratado em todas as 

seções The Way It Sounds. Outro aspecto detectado, no decorrer de nossa análise, 

diz respeito ao fato de que os textos utilizados nessa seção, às vezes, não permitem 

que sejam identificados os contextos aos quais se referem. Uma amostra disso pode 

ser observada na atividade da Unidade 4 aqui mencionada, uma vez que o texto é 

apresentado como se fosse um noticiário com dois apresentadores, contudo, não é 

informado onde esse noticiário está sendo passado ou mesmo para quem está sendo 

direcionado. 

Além desse exemplo, no High Up 1 (cf. APÊNDICE C, Quadro C1), algumas 

atividades da seção The Way It Sounds não indicam, claramente, o contexto no qual 

ocorrem, mostrando, como aponta Rees (2009), um mundo uniforme, no qual as 

diferenças culturais são neutralizadas em relação a determinados assuntos. Isso não 

se configura como algo de todo negativo se considerarmos que realmente há 

situações semelhantes em diferentes partes do mundo, principalmente, em relação a 

alguns assuntos presentes no LD de LI tais como a preocupação com a saúde, com a 

comida, com a aparência. É necessário não esquecer, entretanto, que mesmo nessa 

aparente homogeneidade, há aspectos particulares que podem ser trabalhados de 

forma mais significativa se os estudantes tiverem acesso ao contexto de onde parte a 

informação, pois dessa forma poderão estabelecer comparações entre o contexto 

apresentado e o deles. 

A seção The Way It Sounds da Unidade 6 do High Up 1 ilustra bem essa 

situação, visto que o texto dela propõe expor os estudantes à apresentação de uma 

palestra sobre dicas de estudo para alunos do ensino médio. Contudo, nenhuma 

informação, excetuando-se o nome da palestrante, é dada no áudio da atividade. 

Dessa forma, embora os estudantes sejam questionados se consideram as 

estratégias mencionadas efetivas ou não, a ausência de contexto claro no que diz 

respeito a identificar de onde fala a palestrante faz parecer que estudantes do ensino 
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médio aprendem do mesmo modo independente do contexto no qual estejam 

inseridos. 

Apesar disso, é notável a tentativa de buscar mostrar aos estudantes contextos 

culturais distintos e propor perguntas motivadoras de reflexão e debate a respeito dos 

mesmos em diferentes seções. Exemplo disso, pode ser constatado na seção Engage 

da Unidade 4 do volume 1, na qual adolescentes de diferentes partes do mundo 

oferecem opiniões acerca de ações que poderiam contribuir para a solução de alguns 

problemas mundiais. São apresentados dois adolescentes do Reino Unido, uma 

adolescente do Japão e outra da Bolívia. Dentre as questões propostas para reflexão, 

há a seguinte: 

High Up 1 

Engage 4 

 
Do you think there is a connection between the testimonial and the nationality of their authors? Why? 
 

Quadro 14 – Atividade 2, letra b da seção Engage, Unidade 4, High Up 1, p. 184 

Para responderem a essa pergunta, os estudantes precisarão refletir sobre o 

contexto do qual os adolescentes apresentados fazem parte. Além disso, o fato de 

haver uma adolescente de um país da América do Sul, também oportuniza que eles 

observem se há semelhanças entre o posicionamento dela e o deles. 

Os exemplos, aqui apresentados, possibilitam perceber que a coleção High Up 

procura representar o discurso de diferentes comunidades que se expressam na LI. 

No entanto, observamos, também, uma preocupação em trazer, com certa constância, 

a visão de mundo de comunidades do Círculo Interno, em especial dos Estados 

Unidos e do Reino Unido. A título de exemplo, basta observarmos que na atividade 

da seção Engage citada anteriormente, dois adolescentes são identificados como 

sendo do Reino Unido. 

Não estamos com isso defendendo que não deve haver referência às culturas 

referentes aos países nos quais o inglês é falado como L1, pois, como assinala 

Pederson (2011), não há necessidade de se marginalizar o falante nativo 

completamente para que seja possível produzir falantes globais competentes da LI. 

Além disso, é necessário não esquecer que muitos aprendizes de inglês, no Brasil, 

demonstram curiosidade e interesse pela cultura de países no qual a LI é falada, em 

particular no que diz respeito aos Estados Unidos e à Inglaterra. 
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Dentre as possíveis razões para demonstrarem interesse particular acerca 

desses dois países encontra-se o fato de terem um contato maior com filmes e música 

provenientes dos mesmos. Além disso, como mencionamos na Seção 2.1 de nosso 

percurso teórico, para muitos professores em atividade e em formação, a LI parece 

pertencer apenas a seus falantes nativos e por esses, geralmente, se entende norte-

americanos e britânicos. 

Nesse sentido, observamos que, na coleção High Up, embora haja um esforço 

para trazer diferentes contextos culturais para a aula de inglês, ainda é possível notar 

a predominância dos contextos culturais norte-americano e britânico (cf. APÊNDICE, 

Quadros C2 e C4). Algo, entretanto, que precisa ser ressaltado como um ponto 

positivo da coleção é que a apresentação do tema da unidade não é visto apenas sob 

a perspectiva dessas duas culturas tradicionais no ELI. Esse posicionamento 

possibilita que o estudante do ensino médio possa estabelecer diálogos entre as 

culturas de seu país e as de diferentes comunidades que se expressam em LI. 

A título de exemplo, citamos aqui a Unidade 4 do volume 2 que tem como tema 

o movimento cultural hip-hop. Na seção Reading Beyond the Words, o texto principal 

conta um pouco da história de vida do rapper norte-americano Jay-Z. A partir desse 

texto, na última atividade relacionada ao texto, os estudantes são motivados a 

refletirem sobre as contribuições positivas do rapper norte-americano para a 

sociedade onde vive. 

No entanto, a reflexão e o diálogo entre culturas não se restringe à cultura norte-

americana e a brasileira, uma vez que na seção seguinte, Genre Analysis, são 

apresentadas informações de uma rapper brasileira e um rapper iraniano para 

trabalhar o gênero biografia. A proposta da seção, contudo, não se limita a apresentar 

as características do gênero estudado, sendo colocada a seguinte questão para 

debate: 

High Up 2 

Unidade 4/ Genre Analysis 

 
Read the information about Lurdez and Shahin once more. Do you think they affect the lives of people 
around the world in positive ways? How? Discuss with your classmates. 
 

Quadro 15 – Atividade 4 da seção Genre Analysis, Unidade 4, High Up 2, p.69 
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Com relação a essa questão é recomendado para os professores que seja 

enfatizada a diferença entre os dois rappers, ressaltando que as músicas desses dois 

artistas refletem suas experiências de vida e o contexto no qual vivem. É ainda 

sugerido, caso o professor considere conveniente, solicitar que os estudantes 

busquem letras de músicas dos dois artistas para listarem os temas mais comuns 

abordados em suas músicas. 

Dessa forma, mesmo quando o tema da unidade é apresentado a partir de 

referências culturais norte-americanas ou britânicas, há também a presença de 

contextos culturais de outros países, possibilitando que o estudante do ensino médio 

tenha acesso a outras visões de mundo. É necessário pontuar, contudo, que essas 

outras visões não podem figurar apenas como algo acessório, passando a impressão 

de haver referências culturais mais importantes do que outras. 

Como é possível perceber através das informações no Apêndice C, os 

contextos culturais referentes aos Estados Unidos e ao Reino Unido aparecem na 

seção Reading Beyond the Words, destinada a apresentar os textos principais das 

unidades, enquanto os contextos culturais referentes a outras comunidades aparecem 

como plano secundário. No caso do exemplo aqui citado, as informações sobre os 

rappers iraniano e brasileiro são mínimas (cf. ANEXO, Figura 7). 

Consequentemente, para que o debate proposto na atividade 4 da seção Genre 

Analysis seja produtivo, é necessário que o professor solicite a busca por maiores 

informações acerca desses artistas e do contexto no qual estão inseridos. Embora 

reconheçamos a importância de preparar os estudantes do ensino médio para se 

tornarem independentes e responsáveis pelo seu próprio aprendizado, também 

entendemos que essa busca por informações não necessitam estar sempre ligadas a 

comunidades onde a LI é considerada LE. 

Consideramos necessário que esses outros contextos culturais também 

apareçam como ponto de partida para as discussões referentes ao tema da unidade, 

caso contrário dará a impressão de que os mesmos aparecem apenas como uma 

informação extra a título de curiosidade, como ocorre, por exemplo na Unidade 8 do 

volume 2, na qual os problemas enfrentados por ciclistas são abordados a partir de 

situações vivenciadas nos Estados Unidos, havendo apenas uma pequena menção a 

Copenhague num quadro, cujo título é Did You Know? (cf. ANEXO, Figura 8). 
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Mesmo considerando que a preferência por apresentar a realidade dos ciclistas 

norte-americanos tenha sido motivada pelas semelhanças entre os problemas 

vivenciados por esses e os ciclistas brasileiros, entendemos que o objetivo de 

conscientizar os estudantes a respeito das mudanças necessárias para que se possa 

trafegar com segurança utilizando bicicletas seria atingido, igualmente, se o texto 

principal da unidade trouxesse uma realidade diferente da nossa como é o caso de 

Copenhague, na Dinamarca. 

Por conseguinte, concebemos que a coleção pode contribuir ainda mais para 

um ELI que oportunize o acesso a diferentes contextos culturais de comunidades que 

se expressam em inglês através de uma disposição equilibrada de textos que se 

referem a diferentes contextos na seção destinada a apresentar o texto principal da 

unidade. 

 

3.4.4 A Cultura Brasileira na Coleção Take Over 

 

No que diz respeito ao papel da cultura brasileira no ensino da LI, nos três 

volumes da coleção Take Over, é possível identificar uma preocupação constante em 

aproximar os temas trabalhados da realidade dos estudantes. Sendo possível 

observar, em todas as unidades, atividades que os estimulam a buscar informações 

acerca dos tópicos discutidos dentro do contexto brasileiro. 

O início de cada unidade, por exemplo, é realizado a partir de três questões 

que buscam contextualizar o tópico central a ser trabalhado, fazendo uma conexão 

entre esse e o mundo do estudante, como podemos verificar no exemplo a seguir: 

Take Over 1 

Unidade 2/ In Context 

 

 Is it easy to choose a career? Why (not)? 

 Do you know what career you want to go into? 

 What questions do you need to ask before making a decision about your career? 

 

Quadro 16 – Atividade da seção In Context, Take Over 1, p. 29 
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As questões propostas nessa seção permitem que as diferentes vozes 

presentes na sala de aula possam manifestar seus pontos de vistas acerca do tema a 

ser tratado na unidade, possibilitando, assim, a valorização das diferentes culturas 

presentes no ambiente escolar. 

Além da seção In Context, no tocante a situações relacionadas ao nosso 

contexto, a coleção apresenta uma seção de revisão a cada duas unidades, 

denominada In Control, organizada em torno de dois textos centrais que fazem 

referência direta ou indireta ao nosso país. 

De acordo com as orientações do Manual do Professor, essa seção visa 

promover o trabalho individual do estudante e apresenta atividades de pré-leitura, 

leitura e pós-leitura. As questões utilizadas para a compreensão dos dois textos 

preparam os estudantes para reflexões sobre aspectos intertextuais na leitura, na 

subseção Comparing Texts, e, ao mesmo tempo, oportunizam a realização de 

conexões entre os textos lidos e a vida dos estudantes na subseção Connecting: The 

texts and my life. 

Antes de apresentarmos exemplos das propostas de atividades, consideramos 

oportuno informar que o Manual do Professor indica ser essa seção voltada para o 

trabalho autônomo dos estudantes, entretanto, caso deseje, o professor poderá 

retomar algumas das reflexões propostas pelas atividades em sala de aula. 

Logo, entendemos que essa seção oferece oportunidades significativas para 

que o estudante possa analisar e refletir sobre sua própria cultura. Além disso, 

consideramos que, apesar das orientações a apresentarem como motivadora do 

trabalho autônomo dos estudantes, ela se configura como potencial atividade de 

produção oral na medida em que pode gerar debates sobre os assuntos tratados. 

Nossa análise, no entanto, identificou que a atividade da subseção Connecting: 

The texts and my life mantém-se exatamente a mesma nos três volumes da coleção, 

como mostra o quadro a seguir: 

In Control 

Connecting: The texts and my life 

 De que forma o conteúdo do texto se relaciona com você e sua vida no Brasil? 
 Há informações no texto que você acha surpreendentes, interessantes, ou questionáveis? 

 

Quadro 17 – Atividade das seções In Control, Take Over 1, 2 e 3 
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A esse respeito, vale lembrar que o Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) sinaliza 

a apresentação de atividades de produção oral pouco diversificadas como um dos 

pontos fracos da coleção. Os assuntos tratados na seção In Control (cf. APÊNDICE 

A, Quadros A2, A6 e A10) são muito diversificados e, como apontamos anteriormente, 

podem gerar debates interessantes, contudo, não encontramos em nenhum volume 

da coleção questões que estimulassem os estudantes a manter um debate em sala 

de aula, pois as questões apresentadas são muito genéricas e caso considerem não 

haver nada de interessante, surpreendente ou questionável nos textos apresentados, 

a atividade fica comprometida. 

É necessário pontuar, também, que se o professor optar por não trabalhar 

essas questões em sala de aula, elas irão passar despercebidas por parte dos 

estudantes, uma vez que não faz muito sentido refletir sobre o que se acha do exposto 

nos textos sem que haja a intenção de compartilhar com alguém. De qualquer forma, 

sejam essas questões trabalhadas apenas de forma individual ou retomadas pelo 

professor em sala de aula, a não diversificação das mesmas contribui para que as 

informações dos textos não sejam exploradas de forma mais significativa, na medida 

em que a atividade acaba por se tornar previsível, uma vez que os estudantes já 

sabem os tipos de perguntas que os esperam ao final de cada seção. 

Uma possível explicação para se preferir a repetição de perguntas tão 

abrangentes, como as apresentadas na atividade do Quadro 17, pode estar 

relacionada com o grande desafio de atender, segundo Paiva (2014), à diversidade 

de alunos que farão uso da coleção didática. A esse respeito, a autora faz as seguintes 

indagações: 

[...] Pensem, por exemplo, nos alunos indígenas. Será que as temáticas 
escolhidas, por mais diversificadas que elas sejam, se encaixam na 
realidade desses alunos? Quanto aos outros alunos, será que os temas 
de todas as unidades agradarão tanto aos que vivem em áreas urbanas 
quanto aos que estão em áreas rurais? (PAIVA, 2014, p. 354). 

Ademais, pensamos ainda que questões abrangentes, como as apresentadas 

na subseção mencionada anteriormente, permitem que os estudantes não se sintam 

constrangidos caso não tenham tanto conhecimento assim do assunto sendo tratado. 

Contudo, a apresentação de questões mais especificas poderiam trazer para a 

reflexão dos estudantes alguns pontos que por ventura passassem despercebidos por 

parte deles. 
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No volume 3, por exemplo, são apresentados dois textos: o primeiro sobre as 

dificuldades encontradas pelas crianças Terenas, nas escolas estaduais do Mato 

Grosso do Sul, devido ao uso exclusivo da língua portuguesa durante as aulas e o 

segundo, sobre um projeto desenvolvido para documentação da língua Dâw falada 

por uma comunidade indígena de cerca de 100 pessoas por linguistas brasileiros e 

americanos, antropologistas e membros de uma comunidade indígena do Amazonas. 

Apesar dos dois textos trazerem informações interessantes, a única questão 

proposta para discussão em grupo, no início da atividade, traz as seguintes perguntas: 

Take Over 3 

In Control 1 

 
Based on your answers to exercise 1, discuss in groups and take notes about your ideas. Do 
you expect: 

a. to find similar vocabulary items in the two texts? Why (not)? 
b. to find the same organization in the two texts? Why (not)? 
c. the two texts to mention other people’s opinions? Why (not)? 
d. to read about different points of view in the two texts? Why (not)? 

 

Quadro 18 – Atividade 2 da seção In Control 1, Take Over 3, p. 44 

O Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) indica, como um dos pontos fortes da 

coleção Take Over, o trabalho de compreensão leitora realizado nas seções In Power, 

In Action, Further Action e In Charge, assim como na subseção Reading. Além das 

seções mencionadas na análise do Guia, entendemos ser o foco da seção In Control, 

também, o trabalho com a compreensão leitora, haja vista as questões propostas para 

discussão no Quadro 18, sendo as atividades referentes aos textos, em muitos 

aspectos, semelhantes às que constam na seção In Action. 

É necessário observar, no entanto, que o diferencial dela, em relação às 

demais, reside no fato de trabalhar a intertextualidade. Cabe aqui ressaltar que a 

discussão de relações de intertextualidade a partir de produções expressas tanto em 

língua estrangeira como em língua nacional figura dentre os critérios de avaliação das 

obras do PNLD. Nesse sentido, a coleção Take Over atende a esse critério 

plenamente.  

Contudo, entendemos que a proposta dessa seção também é trazer, para sala 

de aula, questões relacionadas ao contexto brasileiro, à cultura local e, nesse ponto, 

consideramos que a subseção Connecting: The texts and my life, que objetiva fazer a 

conexão entre o tema abordado e o mundo dos estudantes, deveria apresentar 
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propostas mais desafiadoras para os estudantes, motivando-os a se expressar na LI 

sobre aspectos referentes ao contexto brasileiro, visto que a coleção se propõe a 

contemplar, de maneira integrada, a compreensão e produção oral e escrita. 

Uma alternativa para as atividades da última subseção, portanto, seria a 

inclusão de questões que solicitassem aos alunos, por exemplo, escrever algo, 

mesmo que uma pequena sentença, em inglês sobre o tópico abordado, procurando 

fazer uso do vocabulário apresentado no texto ou aprendido através das pesquisas 

indicadas na seção. Não estamos com isso, desmerecendo o fato dessa seção 

focalizar o caráter autônomo de aprendizagem dos estudantes, mas sim apontando 

ser necessário criar meios de tornar a atividade que tem como objetivo estabelecer a 

ligação entre os textos e a vida deles mais significativa. 

Apesar dessas observações, é necessário reconhecer que essa seção 

oportuniza que o estudante do ensino médio possa ter contato com textos que tratam 

de assuntos referentes à sua realidade. Outro aspecto importante refere-se à 

conscientização, através dos textos, acerca da existência de vocábulos que não 

possuem um correspondente na língua inglesa em decorrência de estarem 

relacionados a situações específicas presentes no contexto brasileiro. Exemplo disso, 

pode ser observado no In Control 2 do volume 3 que traz um texto sobre o escândalo 

do mensalão publicado no blog da revista The Economist. Dentre as atividades 

apresentadas com relação a esse texto, é feita a seguinte pergunta: 

Take Over 3 

In Control 2 

 
Why does the word “mensalão” appear in Portuguese in the text? 
 

Quadro 19 – Atividade 4 da seção In Control 2, Take Over 3, p. 76 

Essa pergunta, embora pareça simples, possibilita trazer questões 

relacionadas à intima relação entre língua e cultura para sala de aula. 

Outro ponto que merece destaque com relação a essa seção diz respeito ao 

fato de procurar motivar debates e reflexões críticas acerca de como o nosso país é 

percebido por pessoas de outras partes do mundo. Sendo assim, no volume 2, por 

exemplo, o In Control 4 aborda tópicos referentes à imposição cultural dos padrões de 

beleza, no Brasil, sob a perspectiva de dois textos que são na verdade partes de dois 

artigos escritos por autores estrangeiros. 
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No volume 3, por sua vez, um dos textos da seção traz informações sobre um 

documentário que aborda a maneira como o Brasil é retratado no mundo do cinema. 

Apesar das atividades referentes ao texto, como mencionado anteriormente, 

focalizarem aspectos estruturais da LI, não havendo questões que busquem explorar, 

significativamente, os pontos de vista dos estudantes com relação ao tópico, com 

exceção das perguntas genéricas da subseção Connecting: The texts and my life, 

também já mencionadas anteriormente, consideramos que o texto apresentado 

possibilita debates sobre tópicos importantes e de interesse para os estudantes do 

ensino médio. 

Dessa forma, verificamos que a coleção Take Over, seguindo a tendência atual 

do ELI, busca trazer aspectos relacionados ao contexto cultural brasileiro e despertar 

nos estudantes a curiosidade para buscar mais informações a respeito do contexto no 

qual encontram-se inseridos, apresentando desde tópicos includentes como a questão 

de problemas enfrentados pela população indígena no ambiente escolar a tópicos 

conscientizadores e complexos como a corrupção envolvendo políticos brasileiros. 

 

3.4.4 A Cultura Brasileira na Coleção High Up 

 

Na coleção High Up, as atividades procuram sempre relacionar o tema sendo 

tratado com o contexto sociocultural brasileiro. Dessa forma, percebe-se, ao longo das 

unidades dos três volumes, o cuidado em incluir aspectos do nosso contexto cultural. 

Contudo, apenas os volumes 1 e 3 da coleção apresentam unidades na qual o tema 

central é o Brasil, como será possível perceber no decorrer de nossa análise. 

A Unidade 2 do volume 1, por exemplo, cujo título é Brazil: Our People, Our 

Country, merece destaque por abordar aspectos culturais do nosso país a partir de 

possíveis estereótipos de povos provenientes de outras culturas e provocar debates 

sobre estereótipos que os brasileiros criam em relação a outros povos. O Quadro a 

seguir reproduz a primeira proposta de atividade para os estudantes: 

 

 

 



131 
 

High Up 1 

Unidade 2/ Have Your Say 

 
Below are some statements about Brazil. Check the ones you agree with. Discuss your answers with 
a classmate. 
 
a. (    ) It’s the land of soccer, which is played and loved by everyone. 
b. (    ) Child labor is a serious social problem in our country. 
c. (    ) Brazilians are friendly to tourists who come on their vacation. 
d. (    ) Most Brazilians still face poor living conditions nowadays. 
 

Quadro 20 – Atividade 1 da seção Have Your Say, High Up 1, p. 28 

Essa atividade oportuniza que os estudantes reflitam criticamente sobre as 

culturas brasileiras a partir da identificação de informações que considerem 

adequadas em relação ao seu país ou não, na medida em que para chegarem a 

conclusões próprias e particulares precisarão refletir sobre situações que permitem 

que outros povos possam ter determinada visão generalizada sobre o Brasil. A 

situação inversa, isto é, os possíveis estereótipos criados por brasileiros em relação a 

outros povos, também é abordada numa outra atividade da mesma seção (cf. ANEXO, 

Figura 9). 

A presença de atividades desse tipo, abordando tópicos complexos como a 

questão de estereótipos, favorece reflexões sobre a diversidade cultural existente em 

diferentes contextos tanto a nível global como local, contribuindo, conforme as OCEM 

(BRASIL, 2006, p. 7), para o desenvolvimento da tolerância, compreensão e respeito 

em relação às diferenças, desconstruindo, assim, o conceito prescritivo e 

normatizador da cultura como sistema homogêneo e fixo. 

Além dessas duas atividades, o texto principal da unidade, na seção Reading 

Beyond the Words, trata da definição do que significa ser brasileiro por um brasileiro 

que mora, provavelmente, em Nova York (cf. ANEXO, Figura 10). Para problematizar 

as ideias presentes no texto, é proposta a seguinte discussão: 

High Up 1 

Unidade 2/ Reading Beyond the Words 

 
Read the list again and discuss the questions below with a classmate: 
a. Which ideas are positive? 
b. How do the negative ideas make you feel? 
c. Among Hilton’s opinions, which one(s) do you agree with? Why? 
d. Which of his opinions do you disagree with? Why? 
e. Do you think the author gives a stereotypical view of Brazilians? Why (not)? 
 

Quadro 21 – Atividade 2 da seção Reading Beyond the Words, High Up 1, p. 29 
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O texto, como é possível perceber através das perguntas, não é apresentado 

com o objetivo único de verificar a compreensão dos estudantes ou servir de insumo 

para se retirar, posteriormente, exemplos de aspectos gramaticais da LI, visto que a 

discussão sugerida possibilita que os alunos compartilhem suas ideias e impressões 

sobre os estereótipos relacionados aos brasileiros. Tal postura nos permite identificar 

um processo de ensino e aprendizagem de LE que busca ver, como aponta McKay 

(2002 apud SIQUEIRA, 2012), a aprendizagem da cultura como um processo social. 

Ainda na Unidade 2 do volume 1, a atividade da seção Put it in Writing motiva 

a reflexão e debates sobre estereótipos e preconceitos dos brasileiros em relação aos 

costumes e tradições associados às diferentes regiões do nosso país. A presença 

dessa unidade voltada para a maneira como o Brasil é visto por outro povos, bem 

como a maneira como o próprio brasileiro vê a sim mesmo, demonstra o propósito da 

coleção em desconstruir possíveis estereótipos interculturais. Se considerarmos que 

a unidade anterior a essa apresenta a LI como uma língua presente em todas as 

partes do mundo18, pode-se inferir que a Unidade 2 busca preparar os estudantes 

para o encontro com as diferenças culturais. 

Esse posicionamento demonstra a importância da abordagem dos aspectos 

culturais no ensino e aprendizagem de LE, em particular no ELI, no qual, muitas vezes, 

há uma atenção excessiva para a apresentação de estruturas linguísticas em 

detrimento da formação cidadã do estudante, havendo pouca abertura para a inclusão 

de conteúdos de preocupação social (KAWACHI; LIMA, 2015). 

Nesse sentido, é pertinente ressaltar que os documentos norteadores do ensino 

de LE e, mais recentemente, a avaliação das obras didáticas a serem utilizadas na 

escola pública têm oportunizado, a professores e estudantes, o acesso a LD que 

apresentam uma perspectiva educacional que vai além da preocupação com o 

desenvolvimento da competência linguística. 

Retomando nossa análise, além da Unidade 2 do volume 1 da coleção High 

Up, como pontuamos inicialmente, há uma outra unidade que aborda o Brasil como 

tema central no volume 3, cujo título é Brazilian Green Ideas. Como o próprio título da 

Unidade 4 indica, informações sobre reciclagem, no contexto de nosso país, são 

                                                           
18 A Unidade 1 do volume 1, intitulada English Everywhere, foi mencionada e discutida na subseção 
3.4.2 deste trabalho. 
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apresentadas no intuito de motivar reflexões acerca de problemas sociais e 

ambientais em diferentes partes do mundo. 

A contextualização do tema é feita a partir de questionamentos a respeito de 

duas obras de arte produzidas por brasileiros. Na sequência, a seção Have Your Say 

apresenta informações sobre o número de pessoas que utilizam lâmpadas 

fluorescentes, no Brasil, chamando atenção para os benefícios provenientes de tal 

uso. Na verdade, essa unidade aborda um tema que atravessa fronteiras nacionais e 

que se constitui como relevante para a sociedade global como um todo, constituindo-

se, como apontamos em nossa fundamentação teórica, como um tópico que se tornou 

popular em materiais de ELI. 

Entretanto, o fato desse tópico ser abordado a partir do contexto brasileiro 

possibilita o tratamento do tema de forma mais particularizada, visto que o foco das 

atividades é motivar a reflexão dos estudantes no que diz respeito a situações 

presentes no contexto no qual se encontram inseridos. Exemplo disso pode ser 

constatado no texto principal da unidade que informa os estudantes sobre um 

experimento conduzido, no estado do Paraná, para desenvolver um aquecedor de 

água solar a partir de garrafas PET usadas. Esse texto, retirado de um blog que trata 

de questões sociais relacionadas ao meio ambiente e à saúde, funciona como 

motivador de debates acerca do que poderia ser feito na comunidade dos estudantes 

para tornar o ambiente onde moram ecologicamente mais sustentável. 

Além das atividades citadas até o momento, na seção Practice Makes Perfect, 

é utilizado um texto sobre o documentário Waste Land, que retrata a experiência do 

artista brasileiro Vik Muniz com catadores de lixo no maior lixão do mundo, Jardim 

Gramacho, localizado no Rio de Janeiro. 

Apesar do objetivo dessa seção ser a sistematização dos aspectos gramaticais 

estudados, e as questões, no Livro do Aluno, solicitarem a identificação desses 

aspectos no texto (cf. ANEXO, Figura 11), as orientações para os professores 

assinalam ser importante debater a sinopse do documentário com os estudantes, 

oferecendo apoio necessário para que se perceba quem é Vik Muniz, bem como o 

que representa o Jardim Gramacho na vida dos catadores de lixo. 

Essas observações, nos permitem inferir que a coleção propõe um ELI no qual 

o trabalho com aspectos culturais e sociais ocorrem de forma integrada ao trabalho 
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com as demais habilidades. Como informamos anteriormente, o objetivo da unidade 

onde essa atividade encontra-se inserida é refletir sobre problemas ambientais e 

sociais no contexto brasileiro. Sendo assim, o texto em questão, apesar de estar numa 

seção cujo objetivo principal é o trabalho com os aspectos gramaticais, traz 

informações acerca da ressignificação do lixão Jardim Gramacho pelo artista Vik 

Muniz. Nossa crítica incide, no entanto, no fato dessas questões não serem colocadas 

no Livro do Aluno para que, dessa forma, eles também possam estar cientes de que 

o objetivo da apresentação do texto vai muito além da exploração dos aspectos 

gramaticais. 

Além dessas duas unidades que trabalham o tema dentro do contexto do nosso 

país, há ao longo de todas as outras, nos três volumes da coleção, referências ao 

contexto brasileiro associadas ao tema abordado. A título de exemplo, no volume 2, 

destacamos a atividade da seção Have Your Say da Unidade 3. De acordo com as 

orientações dadas aos professores, o objetivo dessa seção é incentivar reflexões 

sobre filmes brasileiros, visto que esses passaram a ser produzidos em maior número 

e com muita qualidade. 

Para atingir o objetivo proposto, são apresentados três filmes brasileiros que 

devem ser associados a opiniões retiradas do site norte-americano Rotten Tomatoes. 

Após esse primeiro contato com os filmes são propostas as seguintes questões: 

High Up 2 

Unidade 3/ Have Your Say 

 
2. What do these three movies have in common? 
 
3. Discuss the following questions with a partner. 
 
a. Do you watch Brazilian movies frequently? What are the best Brazilian movies in your opinion? 
b. Do you prefer to watch foreign movies in their original language or dubbed? Why? 
c. Complete the diagram about how you think movies influence culture around the world. 
 

Quadro 22 – Atividades 2 e 3 da seção Have Your Say, High Up 2, p. 50 

Ainda nessa mesma unidade, aparece na seção The Way It Sounds uma 

entrevista com Carlos Saldanha, diretor do filme Rio, também mencionado na seção 

Have Your Say. Embora essa seção costume trazer perguntas que estimulam 

debates, a atividade apresentada concentra-se apenas em verificar a compreensão 

oral, não sendo explorado o fato do entrevistador concluir dizendo que espera que o 

filme apresente o Brasil a diferentes pessoas pelo mundo (ver ANEXO, Figura 12), 
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tampouco é estabelecida nenhuma relação entre esse comentário final e a opinião de 

que o filme apresenta o Brasil como um país sem problemas sociais mostrada na 

primeira atividade da seção Have Your Say. Apesar de entendermos que a não 

inclusão de perguntas motivadoras de reflexões acerca de questões sociais e culturais 

não impeçam o professor de vir a explorá-las, a ausência das mesmas faz parecer 

que o trabalho com os aspectos culturais se configura como opcional. 

A despeito disso, nossa investigação viabilizou identificar que há na coleção o 

cuidado de estabelecer um diálogo entre os temas apresentados e o contexto 

brasileiro, assim como estabelecer relações entre o contexto cultural de comunidades 

que expressam na LI e o nosso. Nossa crítica, entretanto, incide sobre o fato de que, 

dos três volumes da coleção, apenas duas unidade, uma no volume 1 e outra no 

volume 3, como apontamos durante nossa análise, trazem situações do contexto 

brasileiro como tópico central da discussão. Por essa razão, consideramos que a 

coleção pode contribuir para tornar o processo de ensino e aprendizagem da LI ainda 

mais significativo através da inclusão de mais unidades nas quais o contexto brasileiro 

não figure apenas como meio de ativar o conhecimento prévio do estudante acerca 

do tema, mas sim como assunto principal de reflexões e debates. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho investigou os aspectos culturais presentes em duas coleções de 

LD de LI para o ensino médio recomendadas pelo Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014). 

Nosso objetivo principal foi identificar se os aspectos culturais, presentes no LD 

destinado a esse nível da educação básica, retratam a atual condição da LI enquanto 

língua de comunicação internacional e, consequentemente intercultural, possibilitando 

que os estudantes possam refletir criticamente sobre sua própria cultura e a de outros 

povos. 

Embora a LI esteja tradicionalmente associada às culturas dos países do 

Círculo Interno, em particular às culturas dos Estados Unidos e da Inglaterra, 

buscamos através de nosso estudo observar se o LD utilizado no ensino médio reflete 

a atual condição desse idioma no mundo, uma vez que estudos relacionados à LI 

como uma língua de comunicação internacional e as consequentes implicações para 

o seu ensino vêm sendo conduzidos já há um bom tempo. 

Os desafios de se ensinar uma língua de comunicação internacional são 

inúmeros e entre esses encontra-se, como apontamos em nosso percurso teórico, a 

maneira como o elemento cultural é abordado na sala de aula. Vale lembrar que o 

lugar da cultura no ensino de LE se constitui como um tema gerador de debates e 

suscita diferentes posicionamentos, havendo tanto aqueles que são partidários de um 

ensino puramente instrumental como os que consideram não ser possível o ensino de 

uma língua separado da cultura. 

Outra questão complexa tem a ver com o que se entende por cultura no ensino 

de línguas, uma vez que o termo apresenta diferentes definições. Ao propormos 

analisar os aspectos culturais presentes nos LD, portanto, sentimos então ser 

necessário esclarecer o conceito de cultura que melhor se adequava aos propósitos 

de nosso estudo. Desse modo, para fundamentar nossa investigação, nos 

embasamos numa concepção de cultura como algo dinâmico e em constante 

construção e reconstrução (BRASIL, 2006). 

Buscamos ainda alicerçar nossa investigação nos estudos da LI como uma 

língua de comunicação internacional, em razão de considerarmos que, na atualidade, 

o ensino desse idioma, seja qual for o contexto no qual ocorra, necessita representar 
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sua condição particular enquanto instrumento que possibilita o contato entre pessoas 

de diferentes línguas e culturas. 

Por esse motivo, entendemos que os materiais didáticos utilizados no processo 

de ensino da LI, mesmo aqueles que não se destinam à utilização em cursos 

específicos de ILI, como é o caso dos LD do ensino médio, necessitam representar a 

LI como uma entidade dinâmica e plural, preparando os estudantes para se tornarem 

parte do mundo globalizado. 

Para condução de nossa investigação foram escolhidas as coleções Take Over 

e High Up. O critério de escolha das mesmas, conforme explicitado no Capítulo III, se 

deu em função de terem sido essas as que tivemos acesso. A análise dessas duas 

coleções permitiu identificar que o mundo representado pelos LD de LI do ensino 

médio apresentam características semelhantes, sendo abordados tópicos 

socialmente relevantes para a realidade dos estudantes, nos quais questões 

individuais e culturais do mundo contemporâneo são enfatizadas. 

Essa constatação, no entanto, não se constitui como algo surpreendente se 

considerarmos que, para serem aprovados, os livros precisam atender aos critérios 

estabelecidos pelo PNLD. Mesmo assim, concebemos ser importante reconhecer que 

os documentos norteadores do ensino de LE na escola regular e, mais diretamente, 

os critérios estabelecidos pelo PNLD têm contribuído para a construção de uma 

representação de mundo que possibilite o estudante do ensino médio aprender sobre 

sua própria cultura a partir do acesso à cultura do outro, quer seja esse outro oriundo 

de seu próprio país ou de uma outra nação. 

Antes de apresentarmos os resultados obtidos por nossa investigação, 

consideramos pertinente observar que nossa análise não objetivou indicar haver uma 

coleção melhor do que a outra, pois compreendemos, como é inclusive indicado pelo 

Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014), que caberá ao professor selecionar dentre as obras 

indicadas aquela que considerar mais apropriada ao seu contexto de ensino. Nesse 

sentido, o Guia lembra que 

[...] a escolha do livro didático implica um compromisso didático-
pedagógico, a atenção às circunstâncias histórico-sociais de suas 
turmas e de sua escola e o entendimento de que se trata de uma 
produção vinculada a valores, posições, visões de língua, de ensino de 
língua, de aluno, de professor e de papel de línguas estrangeiras na 
escola. (BRASIL, 2014, p. 8). 
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Logo, torna-se evidente que a escolha do livro por parte do professor diz muito 

a respeito do que considera ser o propósito do ensino de LE, no nosso caso específico 

o propósito do ELI, na escola regular. 

Com relação a isso, consideramos válido lembrar que, durante nosso percurso 

teórico, ao refletirmos sobre o ELI, sinalizamos ser possível distinguir a persistência 

de duas vertentes norteando o ensino de inglês em diferentes contextos da escola 

regular: de um lado aqueles que são favoráveis ao ensino com foco na leitura, fazendo 

uso de uma abordagem instrumental; de outro, os que apontam ser possível trabalhar 

as quatro habilidades linguísticas. 

Esses dois posicionamentos podem ser identificados nos LD também. Assim, 

a coleção Take Over, que propõe um trabalho no qual a leitura recebe destaque, se 

configura como uma escolha apropriada para professores que consideram ser o papel 

do ensino de LE desenvolver essa habilidade. Por outro lado, a coleção High Up traz 

um trabalho mais integrado das quatro habilidades, configurando-se como uma 

escolha adequada para aqueles que se propõem a trabalhar não apenas a habilidade 

de leitura. 

Independente da vertente na qual se enquadre o professor, no entanto, priorizar 

o trabalho com a leitura não implica fazer uso de uma abordagem estritamente 

instrumental, uma vez que as OCEM (BRASIL, 2006, p. 93) indicam que o trabalho 

com o texto necessita ir além do trabalho com estratégias de leitura, voltando-se “[...] 

para a habilidade de construção de sentidos, inclusive a partir de informações que não 

constam no texto.” Por conseguinte, independente do professor considerar ser o papel 

do ELI, no ensino médio, dar ênfase à habilidade de leitura ou não, é necessário não 

esquecer que, para os documentos oficiais, o ensino da LE também está voltado para 

o desenvolvimento da cidadania. 

Cabe lembrar que o conceito de cidadania, para esse documento, refere-se a 

entender que ser cidadão implica compreender que posição uma pessoa ocupa na 

sociedade. Logo, o documento entende ser papel do ensino de LE motivar reflexões 

acerca do lugar de onde o estudante/ cidadão fala na sociedade, de como veio a 

ocupar essa posição e se deseja transformá-la. 

Esse posicionamento, independente dos conflitos de objetivos para o ensino de 

LE nas escolas, nos permite inferir que seu ensino não pode prescindir da presença 
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dos aspectos culturais e de uma valorização da dimensão intercultural. Nesse sentido, 

consideramos que o LD, colaborador desse processo de ensino, desempenha uma 

função muito importante ao se constituir como um dos principais recursos utilizados 

na escola regular. 

Tendo sido feitas essas considerações, passamos à apresentação dos 

resultados obtidos por nossa análise através da categorização dos tópicos presentes 

no nosso corpus. Consideramos pertinente lembrar que esses tópicos foram 

analisados levando em consideração os seguintes aspectos: (I) a situação da LI na 

atualidade; (II) o acesso ao discurso de diferentes comunidades da LI; e (III) o 

tratamento dado à cultura brasileira. 

No que diz respeito à situação da LI no mundo atual, foi possível constatar que 

as duas coleções preocupam-se em informar os estudantes acerca da importância de 

se aprender a LI em decorrência da mesma se configurar como uma língua que 

permite a inserção das pessoas no mundo globalizado. 

No entanto, na coleção Take Over, os textos e atividades referentes à situação 

da LI na atualidade se encontram posicionados no final da unidade, ou no final do 

livro, dando a impressão de serem atividades acessórias. Esse posicionamento 

estimula indiretamente, como pontuamos durante nossa análise, o não 

comprometimento com a realização das mesmas. 

Dentre as seções posicionadas na parte final do livro, identificadas como 

material suplementar no Manual do Professor, encontra-se a seção Culture Matters. 

Nela, há muitas informações referentes à expansão da LI pelo mundo (cf. APÊNDICE 

A, Quadros A4, A8, A12), bem como informações motivadoras de debate que poderão 

passar despercebidas em decorrência da posição na qual se encontram. Embora, o 

Manual do Professor indique que essa seção não deve ser vista como um encarte 

desconectado do restante do material que compõe a obra, o próprio fato de ser 

identificado como parte do material suplementar faz pensar o contrário. 

Além disso, embora os três volumes da coleção apresentem textos contendo 

informações que poderiam gerar debates acerca do papel desempenhado pelo inglês 

no mundo, grande parte das questões apresentadas são de múltipla escolha e visam, 

nitidamente, verificar os conhecimentos linguísticos dos estudantes e conscientizá-los 

do uso de estratégias de leitura. Apesar disso, é possível observar que a coleção 
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propõe conscientizar os estudantes do ensino médio da condição diferenciada do 

inglês em relação às demais línguas estrangeiras. 

Com relação à coleção High Up, ainda que apenas o volume 1 faça menção 

direta à condição da LI no mundo, o tratamento dado ao tema é abrangente e procura 

instigar os estudantes a refletirem sobre a presença da LI no Brasil e, em particular, 

na comunidade na qual os estudantes encontram-se inseridos. Igualmente, ao abordar 

o tema, a coleção preocupa-se não só em enfatizar a existência de outras variedades 

da LI, mas ressaltar a importância de se conhecer outras culturas associadas a esse 

idioma. 

Sendo assim, no tocante à condição da LI no mundo, observamos que o LD do 

ensino médio procura apresentá-la como uma língua franca da atualidade, não 

estando, portanto, associada apenas aos países nos quais possui status oficial de L1. 

Contudo, como pontuamos ao longo de nossa análise, na coleção Take Over, embora  

essa condição seja mencionada, trazendo inclusive trechos de textos escritos por 

pesquisadores que tratam da questão da LI como uma língua global, as atividades 

relacionadas a esses textos não visam problematizar aspectos resultantes da 

expansão da LI pelo mundo, sendo utilizados apenas para explorar estruturas 

gramaticais e vocabulário. 

Com relação ao acesso a discursos de diferentes comunidades da LI, 

constatamos que as duas coleções buscam mostrar contextos culturais oriundos de 

comunidades nos quais esse idioma é utilizado como LE ou L2. No entanto, ainda é 

perceptível a predominância de contextos associados a países do Círculo Interno, em 

especial os Estados Unidos e a Inglaterra. 

Durante nossa investigação, percebemos haver a ausência de informação com 

relação ao contexto no qual o tópico é abordado em alguns textos, fazendo com que 

a situação apresentada pareça ser igual em todas as partes do mundo. Contudo, 

muitos desses textos foram retirados de sites norte-americanos e britânicos, o que nos 

leva a inferir que os contextos de referência sendo apresentados sejam, ainda que 

implicitamente, esses. 

Consideramos ser importante esclarecer que o Guia PNLD 2015 (BRASIL, 

2014, p. 7) ressalta, como pontuamos em outros momentos, que a avaliação das 

coleções pautou-se em uma concepção de ensino de LE associada à formação de 
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cidadãos engajados com seu entorno e com o de outras realidades socioculturais no 

Brasil e em outros países, seguindo, assim, os preceitos dos documentos norteadores 

do ensino de LE que recomendam ser necessário oportunizar aos estudantes, no 

processo de ensino e aprendizagem da LI, o diálogo com outras culturas sem que 

necessitem abrir mão de seus próprios valores. 

No entanto, nossa investigação nos permitiu constatar que, no que diz respeito 

ao diálogo estabelecido entre as culturas brasileiras e as culturas de outros países, 

esse diálogo se dá, predominantemente, entre a nossa cultura e a cultura norte-

americana e a britânica. Não estamos, através dessa constatação, defendendo que 

os contextos socioculturais dos Estados Unidos e da Inglaterra devam ser abolidos do 

LD, afinal, o uso do inglês como uma língua franca também inclui seus falantes 

nativos. 

Contudo, a predominância dos discursos dessas comunidades acaba por 

silenciar até mesmo o discurso de outros países do Círculo Interno. Dessa forma, na 

coleção Take Over, embora haja textos informando aos estudantes sobre a existência 

de usuários da LI em outros países, esses usuários não são apresentados de forma 

significativa. Por essa razão, em alguns momentos, a impressão passada é a de 

aparecerem a título de representarem uma informação acessória, servindo apenas 

para reforçar a importância do aprendizado dessa língua como meio de acesso a 

informação em diferentes regiões do mundo, chegando em alguns casos a parecer 

que a intenção seja apenas apresentar algumas curiosidades sobre a cultura de 

países que os estudantes não têm muito acesso. 

Com relação à coleção High Up, é necessário ressaltar que usuários da LI 

provenientes de outros países aparecem de forma mais significativa. Contudo, ainda 

é possível encontrar também situações nas quais a menção ao contexto cultural de 

outros países aparecem como meras curiosidades, como foi possível constatar em 

alguns dos exemplos apresentados ao longo de nossa análise. 

No que diz respeito ao tratamento dado aos aspectos culturais brasileiros, 

entretanto, percebemos que esses são muito bem explorados pelas duas coleções, 

havendo sempre o cuidado de estabelecer conexões entre o tema trabalhado e o 

contexto brasileiro. Nas duas coleções, é possível identificar uma preocupação em 

criar condições para que os estudantes possam refletir e se expressar a respeito de 
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situações presentes na realidade brasileira. Na coleção Take Over, ressaltamos a 

presença de textos cujo tema central é o Brasil, na seção In Control, ao longo dos três 

volumes da coleção. Algo ainda a ser destacado com relação ao trabalho com esses 

textos diz respeito ao fato de muitos terem sido escritos por autores estrangeiros, 

permitindo que os estudantes tenham acesso à visão que outros povos têm de 

situações presentes na sua realidade. 

De igual modo, a coleção High Up oferece condições para que a cultura 

brasileira tenha seu lugar na aula de inglês, sendo possível, ao longo da obra, 

identificar, em diferentes seções, referências à nossa cultura. 

Tendo sido apresentado os resultados de nossa análise, retomamos nossas 

perguntas de pesquisa no intuito de apresentarmos algumas respostas e algumas 

recomendações. Deixamos claro, contudo, não ser nossa intenção apresentar 

soluções definitivas no que diz respeito ao tratamento dado à cultura na aula de LE 

da escola regular, mesmo porque, como explicitamos anteriormente, o lugar da cultura 

no ensino de línguas é um tema controverso. 

Sendo assim, da mesma forma que a cultura não se constitui como um tema 

fácil para se escrever a respeito, também compreendemos não ser fácil para os 

autores de LD materializarem, através dos textos e atividades propostos, uma 

representação da cultura que satisfaça a todos os envolvidos na área de ensino de 

línguas. 

Aliado a isso, é importante ressaltar que os autores de livros enfrentam o 

desafio de precisarem se ater às orientações do edital do PNLD para seleção das 

obras didáticas no intuito de atenderem ás expectativas dos avaliadores e, ao mesmo 

tempo, atenderem às expectativas dos professores. Uma leitura cuidadosa do edital 

de convocação para seleção das obras didáticas para o PNLD, bem como do Guia de 

livros didáticos para o ensino médio, deixa claro que esses documentos estimulam a 

criação de um material mais condizente com a língua em uso e com as tendências 

atuais de ensino de LE, enquanto muitos professores ainda priorizam o estudo 

gramatical na escola regular. 

Tendo sido feitos esses esclarecimentos, retomamos nossas perguntas de 

pesquisa. 
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O LD de LI privilegia a representação das culturas relacionadas a países nos 

quais essa língua é falada como primeira língua? 

A análise dos aspectos relacionados à situação da LI no mundo e o acesso ao 

discurso de diferentes comunidades que se expressam nesse idioma apontaram para 

evidências de que o LD de LI do ensino médio ainda prioriza a representação de 

culturas associadas a países nos quais o idioma é falado como L1. Ressaltamos, 

contudo, haver uma preocupação em mostrar a condição atual da LI como uma língua 

franca global e pontuar a existência de diferentes variedades do idioma. 

Nosso estudo possibilitou observar também haver uma tendência para mostrar 

como esse idioma chegou a essa situação atual, apontando para um ensino crítico da 

língua na medida em que motiva os estudantes a pensarem e discutirem sobre as 

razões que fizeram desse idioma a LE mais popular em diferentes partes do mundo. 

Há também um cuidado em esclarecer a preferência dada à variantes norte-americana 

e britânica. 

Sendo assim, é possível perceber mudanças no LD no que diz respeito à 

representação dos aspectos culturais de comunidades que se expressam nessa 

língua, ainda que essa representação não se configure como ideal. Essa mudança 

muito provavelmente diz respeito aos critérios do edital de convocação de obras 

didáticas para o PNLD, uma vez que o mesmo enfatiza, como informamos em outro 

momento, a relevância de se mostrar os diferentes contextos socioculturais 

associados à LE. A predominância de culturas hegemônicas, por outro lado, remete 

para a tradição da pedagogia de ELI que, durante muito tempo, espelhou-se no 

modelo do falante nativo. 

Essa postura, fez com que fosse consolidado o paradigma de produção de 

livros e materiais didáticos em duas versões: a britânica e a americana. 

Consequentemente, professores e estudantes da LI se acostumaram a viver nesta 

dicotomia e como resultado, para um número considerável de pessoas, as referências 

culturais norte-americanas e britânicas ainda são as que se configuram como mais 

significativas. 

Embora essa dicotomia seja mais evidente em livros escritos por autores 

internacionais, geralmente utilizados em cursos de idiomas, claro está que os reflexos 
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de antigas crenças atreladas ao ELI também encontram-se presentes nos LD do 

ensino médio escritos por autores brasileiros. 

É possível que essa questão se resolva se o edital passar a indicar como critério 

a ser observado na avaliação da obra, uma presença equilibrada de textos 

representativos das diferentes comunidades que se expressam em LI, visto que 

apenas requerer que haja a representação da diversidade cultural de diferentes 

comunidades não tem, de fato, feito com que todos os LD aprovados apresentem uma 

representação significativa dessas comunidades. 

Nossa segunda questão de pesquisa também diz respeito a transformações 

trazidas para o ELI em decorrência de sua situação atual, na qual, como mencionamos 

ao longo de nosso percurso teórico, passou-se a entender que o aprendiz da LI 

necessita saber falar sobre si mesmo, sobre sua cultura, suas ideias. Dessa forma, 

em nossa segunda pergunta foi indagado o seguinte: 

O LD de LI oportuniza reflexões e debates sobre a diversidade cultural 

brasileira? 

Como vimos em nosso percurso teórico, uma das implicações trazidas para o 

ELI em razão de sua condição de língua franca foi o reconhecimento da importância 

da cultura local no processo de ensino e aprendizagem dessa língua, uma vez que se 

entende que aprendizes precisam saber comunicar suas ideias e culturas. 

No contexto do ensino médio, vimos, também, que as OCEM (BRASIL, 2006) 

apontam que a diversidade cultural presente no contexto dos professores e alunos 

têm muito a contribuir no processo de ensino e aprendizagem de LE no que diz 

respeito à formação cidadã do educando. Em razão disso, buscando estar em acordo 

com o exposto pelos documentos oficiais, o edital do PNLD também inclui critérios 

relacionados à representação da cultura brasileira e o cuidado ao se tratar desses 

assuntos no intuito de evitar a criação de estereótipos. 

Dessa forma, não nos surpreendeu o fato das duas coleções, seguindo uma 

tendência estabelecida no ensino de LE, buscar contextualizar os tópicos abordados 

partindo sempre da realidade do estudante. Nos surpreendeu, entretanto, o cuidado 

em tratar de temas complexos como os estereótipos de brasileiros em relação aos 

próprios brasileiros, e de temas conscientizadores, globalizados e includentes como a 
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educação do índios brasileiros nas escolas regulares, a extinção de línguas indígenas, 

projetos sociais e de reciclagem desenvolvidos no Brasil, dentre muitos outros. 

Ressaltamos, também, que alguns dos textos abordando a realidade brasileira 

foram escritos por autores estrangeiros, possibilitando que o estudante do ensino 

médio possa refletir criticamente sobre sua realidade a partir da perspectiva do outro. 

No entanto, durante nossa análise, observamos que, embora a coleção Take 

Over dedique uma seção para tratar de textos voltados para situações presentes na 

realidade brasileira, a maioria das perguntas voltam-se para questões relacionadas a 

aspectos de gramática e vocabulário, havendo poucas perguntas voltadas para a 

motivação de debates com relação ao assunto tratado no texto. Mesmo sendo 

explicitado na análise do Guia PNLD 2015 (BRASIL, 2014) que essa coleção tem, 

como informamos anteriormente, como seu ponto forte a compreensão leitora, 

consideramos que isso não se configura como uma justificativa para não apresentar 

atividades mais significativas voltadas para o desenvolvimento da criticidade do 

estudante. 

Por fim, levando em consideração as perguntas anteriores: as atividades 

propostas, no LD, oferecem condições para o desenvolvimento da competência 

intercultural dos estudantes do ensino médio? 

A análise nos mostrou que as duas coleções buscam desenvolver a 

competência intercultural, procurando sempre estabelecer relações entre o contexto 

cultural apresentado e o dos estudantes. É necessário lembrar, entretanto, que o edital 

PNLD apresenta critérios apontando ser necessário que o LD de LE do ensino médio 

trabalhe questões culturais, demonstrando que, para os documentos oficiais, o ensino 

de LE não deve prescindir da cultura. 

Dessa forma, os documentos norteadores e o edital do PNLD esperam que o 

LD oportunize o contato do estudante do ensino médio com outras culturas, tanto de 

outros países como de diferentes grupos sociais dentro do próprio país deles. Como 

vimos, através de nossa análise e das repostas às duas perguntas de pesquisa 

anteriores, o LD de LI apresenta contextos culturais de diferentes comunidades que 

se expressam em LI e, também, contextos culturais brasileiros. 
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Logo, as atividades apresentadas, em nossa análise, possibilitaram verificar 

que as propostas demandam dos estudantes reflexões e debates acerca de diferentes 

tópicos, permitindo que as diferentes culturas presentes no ambiente escolar possam, 

também, se manifestar.  

Portanto, através de interações estabelecidas entre os estudantes a partir dos 

debates propostos pelos LD, bem como das interações estabelecidas entre os 

estudantes e os textos apresentados, a competência intercultural é trabalhada, ao 

longo de todos os volumes das duas coleções, na medida em que não há apenas a 

simples transmissão de informações culturais, mas sim uma tentativa de tornar os 

estudantes capazes de relativizar seus próprios valores, suas crenças e 

comportamentos ao serem apresentados a perspectivas diferentes do que se 

constitui, dentro do contexto deles, como norma. 

Entretanto, é necessário pontuar que, ao trazer uma seção destinada a 

apresentar aspectos culturais, a coleção Take Over passa a ideia de que há momentos 

específicos para se trabalhar com a cultura na sala de aula de LI. De igual modo, 

concebemos que o fato dessa seção estar posicionada ao final do livro dá a impressão 

de ser uma seção adicional, não sendo concedida a ela, portanto, a importância que 

merece. 

Como informamos em outro momento desta seção, nossa investigação não se 

propõe a dar soluções definitivas para uma questão tão complexa como o lugar da 

cultura no ensino de línguas, uma vez que, como salientamos no decorrer do nosso 

trabalho, tanto há partidários do ensino de LE, em particular do ensino de uma língua 

internacional, desprovido do ensino da cultura, como também há aqueles que 

consideram ser inconcebível separar a língua da cultura. Claro está que nos inserimos 

no segundo grupo. 

Prosseguindo com nossas reflexões, outro aspecto a ser apontado com relação 

ao lugar da cultura no ensino de LE que também contribui para torná-la um tema 

controverso, diz respeito ao que se entende por cultura no ensino de línguas, uma vez 

que, como mostramos no Capítulo I, o termo possui inúmeras definições. 

Entretanto, entendemos, que numa abordagem de ensino intercultural, se faz 

necessário incorporar uma visão dinâmica e flexível da cultura, que seja constituída 
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de fatos e informações, assim como de um conjunto de símbolos e práticas que devem 

ser interpretados a partir de uma perspectiva dialógica. 

Diante disso, consideramos que os dados aqui apresentados nos permitem 

propor, no que concerne à avaliação dos LD de LE pelo PNLD, uma especificação 

mais clara do que entende por uma obra que reúne um número representativo de 

comunidades que se expressem na LE, pois, como vimos, no caso dos LD de LI, há 

ainda uma predominância de textos que representam os dois países tradicionalmente 

associados ao ELI: Estados Unidos e Inglaterra. Além disso, vimos que a presença de 

outras comunidades, em muitos casos, figuram no livro como informação adicional. 

Entendemos que a avaliação das obras é realizada a partir de um número 

considerável de critérios e que as coleções aprovadas necessitam atender a todos de 

alguma forma. Contudo, concebemos que tendo sido essa a segunda vez que os LD 

de LI foram avaliados, a própria ficha de avaliação necessita ser observada no que 

diz respeito a alguns critérios. 

Apesar disso, não há como deixar de reconhecer que a avaliação das obras 

pelo PNLD segue critérios rigorosos, haja vista que das quatorze obras de LI inscritas 

apenas quatro foram selecionadas. Dessa forma, consideramos que pesquisas como 

a nossa aliada às demais que têm tido o LD como objeto de estudo visam contribuir 

para que se possa identificar pontos que ainda necessitam ser melhorados na 

avaliação dos livros. 

Além disso, de igual modo, entendemos ser a condução de nossa pesquisa 

importante para motivar reflexões acerca do processo de ensino e aprendizagem da 

LI na escola pública por parte de professores que já se encontram em atividade e, 

principalmente, professores em processo de formação, uma vez que se entende que 

a escola regular seja o destino mais provável para a atuação desses. 
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APÊNDICE A – Unidades dos Livros Analisados 

 
Quadro A1 – Títulos e tópicos das unidades do livro Take Over 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Take Over 1 
Unidade 1 – Sounds, Words and Meanings 

 
Tópicos 

- uso de dicionários como ferramenta útil no aprendizado de línguas  
- importância do aprendizado de línguas 
- língua inglesa como língua de comunicação entre diferentes povos 

 
Configuração 

Tópica 

Aprender uma língua estrangeira enriquece nossas visões de mundo. Esse 
aprendizado, em particular o da língua inglesa, pode tornar-se mais 
significativo através do uso de estratégias úteis e usos adequados da 
tecnologia. 

Unidade 2 – Choosing a Career 

Tópicos - questões que envolvem a escolha de uma carreira profissional 
- carreiras com maior demanda nos Estados Unidos 

Configuração 
Tópica 

Questões a serem consideradas durante a escolha de uma carreira 
profissional e os recursos utilizados para se obter informações e apoio 
durante essa escolha. 

Unidade 3 – Our Past, Our Present 

Tópicos - descobertas arqueológicas 

Configuração 
Tópica 

Importância de se investigar o passado como forma de entender melhor o 
momento presente. 

Unidade 4 – Very Good Ideas 

Tópicos - surgimento de novas ideias e invenções na sociedade 
- invenções passíveis de se tornar obsoletas no contexto americano 
-criação de novas palavras devido ao surgimento das novas tecnologias 
- visionário americano que previu a internet 

Configuração 
Tópica 

Debate sobre como novas ideias são geradas, concretizadas em novas 
invenções e o consequente impacto na sociedade. 

Unidade 5 – The Future Is Around the Corner 

Tópicos - as escolas no futuro 
- educação e desigualdades sociais 
- a vida no futuro 

Configuração 
Tópica 

Aspectos da vida no futuro e a necessidade de se estar preparado para o 
que está por vir. 

Unidade 6 – R U OK? Communication in Today’s World 

Tópicos 

 
- redução das desigualdades através do acesso à internet 
- linguagem usada nas mensagens de texto 
- preferências de meios de comunicação de adolescentes americanos 
- uso dos diferentes recursos dos celulares  
- segurança na internet 

Configuração 
Tópica 

Vantagens e desvantagens das diferentes formas de se comunicar na 
atualidade. 

Unidade 7 – Fitness for All 

Tópicos - exercitar-se com segurança 
- vantagens e desvantagens do uso de blogs 

Configuração 
Tópica 

Importância da atividade física para a saúde e os riscos causados pelo 
excesso de atividade física. Utilização de blogs para dar e receber 
informações a respeito de assuntos como exercícios e saúde. 

Unidade 8 – Reduce, Reuse, Recycle 

Tópicos - os três R’s (reduzir, reutilizar, reciclar) 
- impacto do lixo sobre nosso planeta 
- hábitos incorretos mantidos ao redor do mundo 
- importância do meio ambiente 

Configuração 
Tópica 

Necessidade de redução do impacto das ações do homem sobre o meio 
ambiente. 
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 Quadro A2 – Tópicos da Seção In Control 

 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

Quadro A3 – Títulos e tópicos dos Projetos 

Take Over 1 

Projeto 1 – English for the workplace 

Tópico - a importância da língua inglesa em determinadas profissões 

Configuração Tópica O papel da língua inglesa no mercado de trabalho no Brasil. 

Projeto 2 – Inventions that changed history 

Tópicos - invenções e inventores  
- invenções que mudaram a história 

Configuração Tópica A contribuição de ideias inovadoras para a sociedade 

Projeto 3 – Communicating through time: past, present and future 

 
Tópicos 

- meios de comunicação utilizados em diferentes épocas 
- meios de comunicação mais importantes do século XX 
- possíveis novos meios de comunicação a serem inventados 

Configuração Tópica Diferentes meios de comunicação utilizados em diferentes épocas e 
possíveis meios a serem inventados no futuro. 

Projeto 4 – Recycling at school 

Tópicos - reciclagem na escola 
- o lixo produzido pela escola 

Configuração Tópica Benefícios da reciclagem. 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

 

 

 

Take Over 1 

In Control 1 

Tópico - Brasil 

Configuração 
Tópica 

Informações sobre a população, composição étnica, aspectos geográficos e 
desigualdades socioeconômicas no Brasil. 

In Control 2 

Tópico - Bahia, Brasil 

Configuração 
Tópica 

Informações sobre o estado da Bahia oriundas de duas fontes diferentes: um 
site de informações turísticas e um trecho do livro de Charles Darwin 
disponível na internet. 

In Control 3 

Tópicos - uso das redes sociais no Brasil 
- uso da internet no mundo 

Configuração 
Tópica 

Uso das redes sociais pela população brasileira e número de usuários da 
internet no mundo. 

In Control 4 

Tópico - situação de populações nativas no Brasil e na Austrália 

Configuração 
Tópica 

Dificuldades encontradas por populações nativas nos contextos brasileiro e 
australiano. 
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Quadro A4 – Títulos e tópicos da seção Culture Matters 

 

Take Over 1 

People & Places 

 
Tópicos 

- a língua inglesa no mundo 
- populações nativas da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia e o 
risco de extinção de suas línguas nativas 
- personalidades de nacionalidade inglesa 

 
Configuração Tópica 

A situação da língua inglesa no mundo e o risco de extinção de algumas 
línguas indígenas.  
Personalidades inglesas mencionadas em outras seções do livro. 

Everyday Life 

Tópicos - sistemas educacionais nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil 
- sistemas de governos em países de LI 

Configuração Tópica Diferentes grupos sociais seguem diferentes sistemas e cada um deles tem 
suas caraterísticas próprias, vantagens e desvantagens. 

Cultural References 

Tópico - símbolos nacionais anglófonos 

Configuração Tópica Símbolos que remetem a determinados países de língua inglesa. 

Arts 

Tópicos - filmes 

Configuração Tópica Sinopse de quatro filmes. 

Language & Communication 

Tópicos - palavras longas na língua inglesa 
- palavras frequentemente escritas com erros ortográficos 

Configuração Tópica Curiosidades sobre a língua inglesa. 

A Brief History of English: chapter 1: Old English 

Tópicos - história da língua inglesa 
- influências deixadas na língua inglesa por seus colonizadores 
- inglês antigo 

Configuração Tópica Breve história sobre a língua inglesa, focalizando o inglês antigo. 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 
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Quadro A5 - Títulos e tópicos das unidades do livro Take Over 2 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

 

Take Over 2 

Unidade 1 – When Are You an Adult? 

Tópicos - idade na qual alguém é considerado legalmente adulto nos Estados Unidos 
- direitos e deveres das pessoas adultas 

 
Configuração Tópica 

Reflexão sobre os direitos e deveres das pessoas adultas e o fato de que 
considerar uma pessoa como adulta legalmente não implica que a mesma 
esteja preparada psicologicamente para agir como tal. 

Unidade 2 – Lifelong Learning 

 
Tópicos 

- aprendizagem ao longo da vida 
- experiências escolares 
- desafios impostos a contextos escolares 
- tipos de aprendizagem 

 
Configuração Tópica 

Reflexão acerca das oportunidades e da ampliação de horizontes 
proporcionadas pela aprendizagem contínua ao longo da vida de uma 
pessoa. 

Unidade 3 – Watch Out 

Tópico - diferentes situações de risco  

 
Configuração Tópica 

Situações de risco tais como o stress, acidentes de trânsito, infecção 
hospitalar, dengue, crimes cibernéticos, e os cuidados a serem tomados 
diante dessas situações. 

Unidade 4 – Use Your Creativity 

Tópico - criatividade 
-manifestações artísticas 

 
Configuração Tópica 

Diferentes manifestações da criatividade, mostrando ser possível aprender 
a fazer uso da criatividade em diversos aspectos de nossas vidas, inclusive 
em situações rotineiras. 

Unidade 5 – Live Your Passion 

Tópico - esportes 

 
Configuração Tópica 

Informações sobre os Jogos Olímpicos de uma maneira geral e Jogos 
Olímpicos recentes, incluindo aspectos sobre os Jogos Olímpicos de 2016 
que ocorrerá no Brasil. 

Unidade 6 – Read, Read, Read 

Tópico - leitura 

 
Configuração Tópica 

Aspectos relacionados à leitura tais como os benefícios da leitura, tipos de 
livro, diferentes formas de ler e o papel do leitor na construção do sentido de 
um texto. 

Unidade 7 – Beauty Standards 

 
Tópicos 

- padrões de beleza 
- comportamentos maléficos para a saúde associados à busca por um 
padrão de beleza 

 
 

Configuração Tópica 

Discussão sobre os padrões de beleza com ênfase no caráter sócio-histórico 
e cultural do que se define por belo, buscando ampliar o conceito de beleza 
a partir da consideração de aspectos não atrelados à beleza física. 
Problematização de conceitos de beleza associados a comportamentos 
maléficos à saúde.  

Unidade 8 – The Language of Advertisements 

Tópico - o mundo dos anúncios publicitários 

 
Configuração Tópica 

Estratégias, objetivos e linguagem do mundo dos anúncios publicitários. 
Reflexão sobre influência dos anúncios nas nossas escolhas, e como 
podemos ser mais críticos em relação a eles. 
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Quadro A6 - Tópicos da Seção In Control 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

Quadro A7 – Títulos e tópicos dos Projetos 

Take Over 2 

Projeto 1 – Movies About Schools and Teenagers 

Tópico - escola e adolescentes 

Configuração Tópica Refletir sobre o ensino e a aprendizagem em diferentes contextos 
escolares. 

Projeto 2 – Watch Out for the Risks Out There 

Tópico - riscos 

Configuração Tópica Desenvolver a consciência sobre diferentes riscos (drogas, bullying etc.) 
considerados como questões importantes no mundo social. 

Projeto 3 – The Olympics: Facts and Opinions 

Tópico - as Olímpiadas 

Configuração Tópica Fatos e pontos de vista sobre aspectos relacionados aos Jogos 
Olímpicos.  

Projeto 4 – Be Beautiful 

Tópicos - beleza 

Configuração Tópica Fomentar debate sobre o que se entende por beleza. 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Take Over 2 

In Control 1 

 
Tópicos 

- a vida numa comunidade pobre do Brasil 
- programa de intercâmbio oferecido a jovens que se destacam em suas 
comunidades pela Embaixada dos Estados Unidos 

 
Configuração Tópica 

Descrição da vida e dos anseios de um adolescente de 16 anos que mora 
em um município do estado do Ceará. Apresentação de oportunidade 
oferecida pela Embaixada norte-americana a jovens que se destacam em 
suas comunidades.  

In Control 2 

Tópicos - Projeto Axé, no estado da Bahia 
- valorização da identidade entre afrodescendentes 

 
 

Configuração Tópica 

Apresentação de um projeto não-governamental na cidade de Salvador, 
Bahia, que visa recuperar ritmos tradicionais recebidos de diferentes 
culturas, em particular, dos afrodescendentes que chegaram ao Brasil no 
período colonial. Aumento do número da população que se reconheceu 
como negra, no Brasil, devido à valorização da identidade entre 
afrodescendentes. 

In Control 3 

Tópico - livros sobre o Brasil escritos por brasileiros e estrangeiros 

 
 

Configuração Tópica 

Reflexão sobre informações a respeito do Brasil apresentadas em 
diferentes idiomas e reconhecimento de que o uso da língua inglesa, 
diante do papel que tem, hoje, esse idioma como meio de comunicação 
entre pessoas de diferentes idiomas, aumenta o potencial de o texto ser 
lido por pessoas ao redor do mundo. 

In Control 4 

Tópico - a cultura da beleza no Brasil 
- imposição cultural dos padrões de beleza no Brasil 

 
Configuração Tópica 

O padrão de beleza imposto a pessoas em países tropicais, em especial, 
no Brasil, e os problemas de saúde causados pelo uso de pílulas para 
emagrecer e cirurgias plásticas.  
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Quadro A8 – Títulos e tópicos da seção Culture Matters 

 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take Over 2 

People & Places 

Tópicos - atletas de países anglófonos 
- países que foram sedes dos Jogos Olímpicos 

Configuração Tópica Esportes e Jogos Olímpicos. 

Everyday Life 

Tópicos - o futebol como um dos jogos mais populares no Brasil 
- jogos populares em países de língua inglesa 

Configuração Tópica Informação sobre esportes populares em países de língua inglesa. 

Cultural References 

Tópico - palavras usadas para se referir a pessoas de determinadas 
nacionalidades 

Configuração Tópica Reflexão sobre a origem de palavras usadas para se referir a pessoas de 
determinadas nacionalidades. 

Arts 

Tópico - textos famosos em língua inglesa 

Configuração Tópica Apresentação de pequenos trechos de textos escritos por autores de 
língua inglesa. 

Language & Communication 

Tópicos - diferenças entre a língua inglesa e a língua portuguesa 
- línguas oficiais de jogos 

 
Configuração Tópica 

Reflexão sobre os diferentes significados que a palavra play pode ter em 
português e apresentação de expressões idiomáticas com essa palavra. 
Informação sobre as línguas oficiais dos Jogos Olímpicos. Apresentação 
de vocabulário relacionado a futebol. 

A Brief History of English: chapter 1: Old English 

Tópicos - Middle English 

 
Configuração Tópica 

Apresentação de informações sobre o desenvolvimento da língua inglesa 
ao longo dos anos. Breve relato da história da língua inglesa do período 
da conquista dos normandos até o advento da imprensa na Grã-Bretanha 
no século XV. 
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 Quadro A9 - Títulos e tópicos das unidades do livro Take Over 3 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

 

 

 

Take Over 3 

Unidade 1 – Language in Society 

Tópicos - usos da linguagem em sociedade 
- diferentes variedades da língua inglesa 

 
Configuração Tópica 

Aspectos relacionados aos usos da linguagem em sociedade, tais como 
dialetos regionais e sociais. Reflexão acerca das inferências que podem 
ser feitas a respeito dos falantes a partir da linguagem utilizada por eles. 

Unidade 2 – Choices 

Tópico - escolhas realizadas no dia a dia 

 
Configuração Tópica 

Reflexão sobre escolhas importantes realizadas no dia a dia do jovem, 
envolvendo, por exemplo, alimentação, entretenimento e a participação 
em sociedade. 

Unidade 3 – Do Something Amazing 

Tópico - o impacto de determinadas ações na sociedade 

 
Configuração Tópica 

O impacto do comportamento individual na sociedade de uma maneira 
geral. Reflexão sobre questões como apoio à economia sustentável, 
doação de órgãos e comportamento em locais públicos. 

Unidade 4 – Crime and Punishment 

Tópico - diferentes tipos de crime e punições 

 
Configuração Tópica 

Abordagem de questões como o sistema penal norte-americano, a pena 
de morte, diferentes tipos de punição e sua eficácia para o combate a 
diferentes tipos de crime. 

Unidade 5 – Are You Money Smart? 

Tópico - gerenciamento de dinheiro 

 
Configuração Tópica 

Aspectos relacionados ao gerenciamento de dinheiro por parte dos 
adolescentes e adultos de uma maneira geral. Apresentação de hábitos 
e crenças relacionados a dinheiro. 

Unidade 6 – Role Models 

Tópico - pessoas que são modelos a serem seguidos 

 
Configuração Tópica 

Reflexão sobre aspectos importantes para que uma pessoa se torne um 
modelo a ser seguido por um grupo e as lições de vida que podem ser 
aprendidas com essas pessoas. 

Unidade 7 – The Seventh Art 

Tópico - cinema 

Configuração Tópica Abordagem de diferentes aspectos sobre o cinema, tais como o cinema 
como forma de comunicação, diferentes tipos de filmes, diferentes 
indústrias de cinema, artistas do cinema. 

Unidade 8 – What Will Your Generation Be Remembered For? 

Tópico - contribuições de diferentes gerações  

Configuração Tópica Reconhecimento das contribuições deixadas pelas gerações passadas. 
Reflexão sobre o choque entre gerações e o impacto da geração atual no 
futuro. 
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Quadro A10 - Tópicos da Seção In Control 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

Quadro A11 – Títulos e tópicos dos Projetos 

Take Over 3 

Projeto 1 – Choosing to Support Indigenous Languages 

Tópico - a preservação de línguas indígenas 

Configuração Tópica Reflexão sobre a importância de se preservar línguas indígenas. 

Projeto 2 – Using Science to Solve Crimes 

Tópico - a relação entre o crime e a ciência 

Configuração Tópica O papel do conhecimento científico na solução de crimes.  

Projeto 3 – Becoming a Role Model 

Tópico - trabalho voluntário 

Configuração Tópica Reflexão sobre a importância de se desenvolver trabalho voluntário na 
comunidade. 

Projeto 4 – Objectos that Represent Your Generation 

Tópicos - memória cultural das gerações 

Configuração Tópica Refletir sobre principais características da geração do início do séc. XXI. 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

 

 

 

Take Over 3 

In Control 1 

 
Tópicos 

- dificuldades encontradas pelos índios Terena do Mato Grosso do Sul 
nas escolas estaduais 
- línguas em perigo de extinção 

 
Configuração Tópica 

Reflexão sobre as dificuldades encontradas pelas populações indígenas 
no contexto educacional e o risco de extinção de Dâw, uma língua 
Nadahup do noroeste do Amazonas falada por uma pequena 
comunidade constituída de apenas 100 pessoas. 

In Control 2 

Tópicos - notícias sobre eventos políticos e sociais ocorridos no Brasil 

Configuração Tópica Abordar eventos que ocorrem, no Brasil, e são noticiados em diferentes 
partes do mundo. 

In Control 3 

Tópico - sistema de saúde ineficiente para atender a população carente no Brasil 

 
Configuração Tópica 

Apresentação de Projeto Pró Criança Cardíaca criado para oferecer 
atendimento a todas as crianças com problemas cardíacos na cidade do 
Rio de Janeiro. 

In Control 4 

Tópico - visão que o mundo tem do Brasil através do cinema 

 
Configuração Tópica 

Reflexão sobre a visão que o mundo do cinema constrói do Brasil, através 
de filmes nos quais o país foi o cenário, tema ou mesmo uma referência, 
e o que está por detrás destas produções, através de entrevistas com 
seus diretores e roteiristas. 
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Quadro A12 – Títulos e tópicos da seção Culture Matters 

Take Over 3 

People & Places 

 
Tópicos 

- personalidades importantes consideradas como modelo em países de 
língua inglesa 
- locais onde a língua inglesa é falada 

 
Configuração Tópica 

Apresentação de filmes biográficos sobre personalidades de países nos 
quais a língua inglesa é falada. Apresentação de cartões postais de locais 
onde a língua inglesa é falada. 

Everyday Life 

Tópico - comidas típicas de países anglófonos 

Configuração Tópica Apresentação de comidas típicas de países nos quais a língua inglesa é 
falada. 

Cultural References 

Tópico - unidade monetária utilizada 

Configuração Tópica Apresentação das notas e moedas utilizadas nos Estados Unidos e na 
Inglaterra. 

Arts 

Tópico - obras de arte 

 
Configuração Tópica 

Reflexão sobre a importância dos museus de arte para mostrar como 
diferentes pessoas se expressam e representam o mundo que os 
rodeiam. 

Language & Communication 

Tópico - variedades da língua inglesa 

Configuração Tópica Apresentação de diferentes variedades da língua inglesa dentro dos 
Estados Unidos e em diferentes países. 

A Brief History of English: chapter 1: Old English 

Tópico - Modern English 

 
Configuração Tópica 

Apresentação de breve história do desenvolvimento, padronização e 
expansão da língua inglesa pelo mundo, chamando à atenção para a 
influência que a língua inglesa recebe de línguas com as quais mantém 
contato durante essa expansão. 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 
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Quadro A13 - Títulos e tópicos das unidades do livro High Up 1 

High Up 1 

Unidade 1 – English Everywhere 

 
 

Tópicos 

- a globalização e a língua inglesa 
- a presença da língua inglesa no dia a dia das pessoas no Brasil 
- países nos quais a língua inglesa é falada 
- diferentes variedades da língua inglesa e predominância da variedade 
americana 

 
Configuração tópica 

A importância da língua inglesa no mundo globalizado, sua disseminação 
pelo mundo desencadeando diferentes variedades com características 
locais. 

Unidade 2 – Brazil: our people, our country 

 
Tópicos 

- estereótipos em relação ao Brasil 
- estereótipos em relação a outros países 
- estereótipos dentro do Brasil  

Configuração tópica Estereótipos de estrangeiros em relação a brasileiros e de brasileiros em 
relação a estrangeiros e a diferentes regiões dentro do próprio Brasil. 

Unidade 3 – Don’t waste time and take action now 

Tópicos - problemas mundiais 
- desigualdade entre homens e mulheres 

 
Configuração tópica 

Apresentação de problemas mundiais tais como desigualdade de gênero, 
meio ambiente, desigualdades sociais, levando à reflexão sobre 
contribuições pessoais que podem ser feitas para a melhoria da vida no 
planeta e a nível local. 

Unidade 4 – How can you change the world? 

 
 
 

Tópicos 

- contribuições pessoais para a criação de um mundo melhor 
- educação como meio de oferecer oportunidades para contribuir com 
mudanças no mundo 
- importância de nossas atitudes com relação ao bem-estar de todos e 
convívio em sociedade 
- adolescentes que estão mudando o mundo 
- problemas sociais enfrentados pelas comunidades na qual vivemos e 
possíveis ações para lidar com essas questões 

 
Configuração tópica 

Partindo de informações sobre o IDH do Brasil e reflexões sobre ações 
para tornar o mundo melhor, os estudantes são levados a considerar de 
que forma podem contribuir para a melhoria da condição de vida em suas 
comunidades. 

Unidade 5 – How intelligent are you? 

 
Tópicos 

- relação entre múltiplas inteligências e estilos de aprendizagem 
- relação entre tipos de inteligência e profissões 

 
Configuração tópica 

Reconhecimento da importância das múltiplas inteligências como meio 
de conhecer a si próprio, suas habilidades mais fortes e o estilo de 
aprendizagem de cada um. 

Unidade 6 – Study skills and strategies 

Tópicos - hábitos de estudo 
- uso de estratégias para o aprendizado da língua inglesa 
- gerenciamento da própria aprendizagem 
- usos de recursos digitais e da internet no aprendizado da língua inglesa 

Configuração tópica Desenvolvimento da autonomia no aprendizado da língua inglesa através 
do reconhecimento de hábitos de estudo, observando pontos positivos e 
pontos que necessitam ser desenvolvidos para se obter bom 
desempenho no aprendizado da língua inglesa. 

Unidade 7 – Beyond digital gadgets 

 
Tópicos 

- importância da tecnologia na vida dos adolescentes 
- uso da tecnologia para o aprendizado da língua inglesa 
- diferença entre gerações com relação ao uso da tecnologia 
- dependência dos jovens em relação à tecnologia  

Configuração tópica Importância e impacto do uso de tecnologias na vida das pessoas, em 
particular, na vida dos adolescentes. 
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Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

Quadro A14 - Títulos e tópicos das unidades do livro High Up 2 

Unidade 8 – Constant connectiveness 

 
 

Tópicos 

- impacto do uso de aparelhos eletrônicos nas relações entre as pessoas 
- frequência e importância de se manter conectado à internet 
- linguagem utilizada para se comunicar através do celular ou internet 
- comportamento no local de trabalho 
- a escrita de e-mails no ambiente profissional e outras situações que 
exigem formalidade 

 
 

Configuração tópica 

Impacto do uso indiscriminado dos aparelhos eletrônicos e da internet no 
dia a dia de todos, em particular, dos adolescentes. Cuidados que se 
deve ter com relação ao uso das tecnologias no local de trabalho e a 
necessidade de se seguir determinadas regras de etiqueta no mundo 
virtual. 

High Up 2 

Unidade 1 – Learning About Games 

Tópicos - diferentes tipos de jogos 
- descrição e instrução de jogos 

Configuração tópica Refletir sobre aspectos positivos e negativos de jogos. O uso dos jogos para se 
aprender algo. 

Unidade 2 – Are You a Digital Learner? 

Tópicos - a era digital e o aprendizado da língua inglesa 

Configuração tópica Reflexão sobre as oportunidades oferecidas pela era digital para o aprendizado 
de inglês. 

Unidade 3 – Let the Movies Roll! 

Tópicos - filmes 
- o cinema como arte 

Configuração tópica O cinema como parte do processo de divulgar e influenciar culturas. 
Unidade 4 – Hip Hop Culture & Music 

Tópicos - a história do hip hop 
- elementos da cultura hip hop 

Configuração tópica Importância do movimento hip-hop como motivador de mudanças, destacando 
o rap como gênero musical que expressa problemas sociais. 

Unidade 5 – Eating: pain or pleasure? 

Tópicos - hábitos e problemas alimentares 
- influência da mídia na imagem corporal dos adolescentes 

 
Configuração tópica 

Importância da alimentação saudável, observando as possíveis causas dos 
transtornos alimentares e buscando possíveis soluções para esses problemas. 

Unidade 6 – You Are What You Eat, Aren’t You? 

Tópicos - efeitos da alimentação 
- informações nutricionais apresentadas nos rótulos dos alimentos 

Configuração tópica Benefícios e malefícios causados à saúde em decorrência dos alimentos 
ingeridos. 

Unidade 7 – Eyes and Mind on the Road 

 
Tópicos 

- perigos no trânsito 
- direção responsável 
- pesquisas sobre atitudes e comportamentos de motoristas 

Configuração tópica Reflexão crítica sobre a condição de cidadão dos estudantes quando participam 
do trânsito como pedestres e, no futuro, como motoristas. 

Unidade 8 – Biking – A Lifestyle 
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Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Quadro A15 - Títulos e tópicos das unidades do livro High Up 3 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

 

 

Tópicos - meios de transporte na sociedade atual 

 
Configuração tópica 

O ciclismo urbano como opção saudável de locomoção e a formação de ciclistas 
conscientes de seus direitos e deveres. Reflexão sobre a necessidade dos 
motoristas respeitarem os ciclistas que transitam nas vias públicas. 

High Up 3 

Unidade 1 – Is money a funny matter? 

Tópicos - a relação das pessoas com o dinheiro 

Configuração tópica Reflexão sobre consumo, economia e uso responsável de recursos 
financeiros. 

Unidade 2 – All that glitters is not gold 

 
Tópicos 

- influência da mídia na sociedade 
- estereótipos culturais reforçados pela mídia 
- aspectos positivos e negativos da publicidade na vida das pessoas 

Configuração tópica Reflexão sobre os objetivos e consequências da publicidade. 

Unidade 3 – Pick it up and throw it away! 

Tópicos - problemas de saúde causados pela poluição 
- problemas ambientais causados pela má destinação do lixo e do esgoto 

Configuração tópica Reflexão sobre a necessidade de se proteger o meio ambiente. 

Unidade 4 – Brazilian green ideas 

Tópicos - reciclagem 
- invenções produzidas a partir de materiais recicláveis 
- catadores de lixo 

Configuração tópica Reciclagem, no contexto brasileiro, como meio de encontrar soluções 
para alguns problemas sociais e ambientais enfrentados atualmente. 

Unidade 5 – Love is for everyone 

Tópicos - amor 

Configuração tópica Reflexão sobre o amor do ponto de vista da ciência e da poesia. 

Unidade 6 – Does love really hurt? 

Tópicos - violência doméstica 
- relacionamentos abusivos 

Configuração tópica Reflexão sobre a violência doméstica, principalmente, contra a mulher. 

Unidade 7 – Are you more human than me? 

 
 

Tópicos 

- direitos humanos 
- comportamento discriminatório 
- desigualdades 
- papel da educação no desenvolvimento de práticas que promovem a 
justiça social 

Configuração tópica Reflexão sobre situações de discriminação, abuso e violação dos 
direitos humanos. 

Unidade 8 – The older and wiser 

Tópicos - pessoas idosas 

Configuração tópica Reflexão sobre as necessidades e desejos das pessoas em diferentes 
fases da vida. 
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APÊNDICE B – Contextos Culturais na Coleção Take Over 

 

Quadro B1 – Contextos Culturais Mais Frequentes no Take Over 1 

Seção/ Unidade Tópico/ Contexto Categorização 

 
 

In Action 
(Unidade 2) 

Sugestões dadas a estudantes 
do ensino médio, no contexto 

britânico, sobre pontos 
importantes a serem 

observados na escolha de uma 
carreira 

 
 

Includente 

Further Action 
(Unidade 2) 

Carreiras com maior demanda 
nos Estados Unidos 

Conscientizador 

Further Action 
(Unidade 4) 

Invenções passíveis de se 
tornar obsoletas no contexto 

americano 

Globalizado 

In Charge 
(Unidade 4) 

Visionário americano que 
previu a internet 

Globalizado 

In Action 
(Unidade 5) 

Texto sobre escolas do futuro 
retirado de site britânico sobre 

educação 

Globalizado/ Includente 

In Acton 
(Unidade 6) 

Preferências de meios de 
comunicação de adolescentes 

americanos 

Globalizado 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Quadro B2 – Contextos Culturais Mais Frequentes na Seção Culture Matters, 
Take Over 1 

 
Culture Matters Tópico/ Contexto Categorização 

People and Places Personalidades de 
nacionalidade inglesa 

Etnocentrista 

Everyday Life Sistemas educacionais nos 
Estados Unidos e no Reino 

Unido 

Etnocentrista 

Everyday Life Sistemas de governos em 
países de LI 

Etnocentrista 

Cultural References Símbolos nacionais anglófanos Etnocentrista 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Quadro B3 – Contextos Culturais Mais Frequentes no Take Over 2 

Seção/ Unidade Tópico/ Contexto Categorização 

In Action 
(Unidade 1) 

Maioridade Civil nos Estados 
Unidos 

Includente 

In Action 
(Unidade 2) 

Problemas enfrentados nas 
escolas de Nova York 

Complexo 

 
In Action 

(Unidade 8) 

Estratégias de vendas usadas 
em anúncios publicitários nos 

Estados Unidos 

 
Globalizado 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 
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Quadro B4 – Contextos Culturais Mais Frequentes na Seção Culture Matters, 
Take Over 2 

 
Culture Matters Tópico/ Contexto Categorização 

People and Places Atletas de diferentes países 
onde a LI é falada 

Globalizado 

Everyday Life Esportes populares no Brasil e 
em diferentes países de LI 

Tradicional 

Arts Trechos de textos escritos por 
autores de diferentes países de 

LI 

Globalizado 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Quadro B5 – Contextos Culturais Mais Frequentes no Take Over 3 

Seção/ Unidade Tópico/ Contexto Categorização 

In Action 
(Unidade 3) 

Adolescente americano salva 
família de incêndio 

Conscientizador 

 
Integrating/ Listening 

(Unidade 3) 

Campanha desenvolvida na 
Inglaterra para desenvolver 

melhores hábitos nos 
transportes públicos 

 
Conscientizador 

 
In Charge 

(Unidade 3) 

Campanha para doação de 
órgãos desenvolvida pelo 

sistema público de saúde do 
Reino Unido 

 
Conscientizador 

In Action 
(Unidade 4) 

Sistema penal norte-americano Conscientizador 

In Charge 
(Unidade 4) 

Campanha contra a compra de 
DVD pirata conduzida no Reino 

Unido 

 
Conscientizador 

 
In Action 

(Unidade 5) 

Preocupações de adolescentes 
britânicos relacionadas a 

questões financeiras  

 
Conscientizador/ Includente 

Further Action 
(Unidade 5) 

Piada com provérbio inglês 
sobre a importância de 

economizar dinheiro 

 
Conscientizador 

 
In Action 

(Unidade 6) 

Desafios e dificuldades 
enfrentadas por estudantes 

nas universidades americanas 

 
Conscientizador/ Includente 

 
In Charge 

(Unidade 6) 

Importância de pessoas 
consideradas como bons 

exemplos na opinião de um 
diretor de escola em Londres 

 
 

Conscientizador/ Includente 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Quadro B6 – Contextos Culturais Mais Frequentes na Seção Culture Matters 
Take Over 3 

 
Culture Matters Tópico/ Contexto Categorização 

People and Places Filmes biográficos sobre 
pessoas de países de LI 

Globalizado 

Everyday Life Comidas típicas de países de 
LI 

Tradicional 

 
Cultural References 

Imagens utilizadas nas moedas 
e cédulas de dinheiro dos 

 
Etnocentrista 
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Estados Unidos e da Grã 
Bretanha 

Arts Museus como meio de acesso 
a diferentes formas de ver e 

representar o mundo 

Conscientizador 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

APÊNDICE C – Contextos Culturais na Coleção High Up 

 

Quadro C1 – Contextos Culturais na Seção The Way It Sounds, High Up 1 

High Up 1 

The Way It Sounds 

Unidade Tópico/ Contexto Cultural Categorização 

1 Países de diferentes partes do 
mundo onde a LI é falada  

Conscientizador 

 
 
2 

Impressões de brasileiros que 
moram no exterior através de 

uma entrevista com um 
brasileiro que mora na 

Inglaterra. 

 
 

Conscientizador/ Includente 

 
3 

Dificuldades enfrentadas por 
crianças em Guiné-Bissau, 

país da África Ocidental 

 
Conscientizador/ Includente 

 
 
4 

Apresentação de entrevista 
com uma adolescente do Egito 

como forma de exemplificar 
que os adolescentes estão 

mudando o mundo. 

 
 

Conscientizador/ Includente 

 
5 

Competição com perguntas 
sobre múltiplas inteligências 

num programa de TV (não há 
indicação clara do contexto) 

 
Includente 

 
6 

Palestra sobre hábitos de 
estudo para estudantes do 

ensino médio (não há 
indicação clara do contexto) 

 
Includente 

 
7 

Anúncio de rádio sobre 
aparelhos eletrônicos (não há 
indicação clara de contexto) 

 
Globalizado 

 
 
8 

Matéria de noticiário de TV 
sobre cuidados com a maneira 
de se expressar em e-mails e 

redes sociais (não há indicação 
clara de contexto) 

 
 

Globalizado 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

 

 

 



170 
 

Quadro C2 – Contextos Culturais Mais Frequentes no High Up 2 

High Up 2 

Seção/ Unidade Texto Configuração 
Tópica/ Contexto 

Categorização 

 
Reading Beyond the 

Words 
(Unidade 2) 

 
Rethinking Education 

in the Age Of 
Technology 

Sinopse de um livro 
sobre o futuro da 
educação norte-
americana diante 

dos avanços 
tecnológicos 

 
Includente 

 
 
 

Reading Beyond the 
Words 

(Unidade 3) 

 
Texto 1: The 

Amazing Spider- 
Man (2012) 

 
Texto 2: Resenhas 

sobre o filme 
 

Sinopse do filme 
norte-americano The 
Amazing Spider-Man 

e pequenas 
resenhas retiradas 

do site norte-
americano Rotten 

Tomatoes 

 
 
 

Etnocentrista 

Reading Beyond the 
Words 

(Unidade 4) 

Jay-Z biography Biografia do rapper 
americano Jay-Z 

Etnocentrista/ 
Includente 

 
Reading Beyond the 

Words 
(Unidade 5) 

Seção de cartas de 
leitores da revista 

online norte-
americana 
Seventeen 

Três cartas de 
leitoras da revista 
pedindo conselhos 
sobre desordem 

alimentar 

 
Globalizado/ 
Includente 

 
 
 

Reading Beyond the 
Words 

(Unidade 6) 

 

 
 

Driven to Distraction 

Relatório baseado 
numa pesquisa 
conduzida com 

motoristas e 
motociclistas em 

diferentes 
localidades do Reino 

Unido 

 
 

Etnocentrista/ 
Includente 

 
 

Reading Beyond the 
Words 

(Unidade 8) 

 
 

Letter to Editor 

Carta de um leitor de 
uma cidade norte-

americana do estado 
de Michigan sobre as 

dificuldades 
encontradas por 

quem deseja andar 
de bicicleta 

 
 

Globalizado/ 
Includente 

 
Reading Beyond the 

Words 
(Unidade 8) 

 
8 Tips for Urban 

Cyclist Safety: Avoid 
a Bike Crash when 
Biking in Brooklyn, 

NY 

Regras importantes 
a serem seguidas 
por ciclistas em 

Brooklyn, Nova York 

 
Etnocentrista/ 

Conscientizador 

 
 

Self-Study 
(Unidades 7-8) 

 
 

Wearing Bike 
Helmets 

 

Opinião de uma 
ciclista acerca do 
uso de capacetes 
para prevenção de 
acidentes na cidade 

de Nova York 

 
Etnocentrista/ 

Conscientizador 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 
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Quadro C3 – Contextos Culturais na Seção The Way It Sounds, High Up 2 

High Up 2 

The Way It Sounds 

Unidade Tópico/ Contexto Cultural Categorização 

 
1 

Opinião de adolescentes sobre 
o jogo eletrônico Ayti: The Cost 
of Life (não há indicação clara 

de contexto) 

 
Includente 

 
 
2 

Testemunho de estudantes de 
diferentes países sobre o uso 

de recursos da Internet 
disponíveis para melhorar o 

aprendizado da LI 

 
 

Includente/ Globalizado 

3 Entrevista com diretor 
brasileiro do filme Rio 

Includente 

4 Entrevista com fã de hip hop 
sobre a cantora britânica 

Jessie J. 

Globalizado 

 
5 

Documentário americano sobre 
influência da mídia na 

percepção do que se entende 
por beleza 

 
Globalizado 

6 Conversas sobre hábitos 
alimentares do dia a dia (não 

há indicação clara do contexto) 

Globalizado 

7 Relato sobre acidente causado 
por adolescentes (não há 

indicação clara de contexto) 

Conscientizador/ Globalizado 

 
 
8 

Texto sobre os benefícios de 
se andar de bicicleta produzido 

por uma organização 
americana chamada People for 

Bikes 

 
 

Globalizado/ Includente 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Quadro C4 – Contextos Culturais Mais Frequentes no High Up 3 

High Up 3 

Seção/ Unidade Texto Configuração 
Tópica/ Contexto 

Categorização 

 
 

Reading Beyond the 
Words 

(Unidade 5) 

 
 

Your Brain in Love 
 

Artigo da revista 
norte-americana 

Scientific American 
sobre as regiões do 

cérebro 
responsáveis pelo 
fervor romântico 

 
 

Globalizado/ Includente 

 
Reading Beyond the 

Words 
(Unidade 5) 

 
Funeral Blues 

 

Poema sobre o fim 
de um 

relacionamento 
amoroso escrito pelo 
poeta britânico H. W. 

Auden 

 
Etnocentrista/ Includente 

 
 
 
 

 
 
 
 

Texto adaptado de 
um conto publicado 
num material para 

ajudar adolescentes 
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Reading Beyond the 
Words 

(Unidade 6) 

When Love Hurts 
 

norte-americanos a 
reconhecerem sinais 
de abuso em seus 
relacionamentos 

amorosos 

Globalizado/ 
Conscientizador 

 
Reading Beyond the 

Words 
(Unidade 8) 

 
All the world’s a 

stage 

Monólogo de William 
Shakespeare sobre 
diferentes fases da 
vida de uma pessoa 

 
Etnocentrista/ 

Conscientizador 

 
Self- Study 

(Unidades 7-8) 

 
Annabel Lee 

Poema sobre amor 
do autor americano 

Edgar Allan Poe 
sobre 

 
Etnocentrista 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 

Quadro C5 – Contextos Culturais na Seção The Way It Sounds, High Up 3 

High Up 3 

The Way It Sounds 

Unidade Tópico/ Contexto Cultural Categorização 

1 Piadas sobre dinheiro Globalizado 

 
 
2 

Campanha desenvolvida pelas 
Nações Unidas sobre a 

distribuição da população e a 
concentração de riqueza no 

mundo 

 
 

Conscientizador 

 
 
3 

Mensagens com dicas sobre 
como ajudar nosso planeta 

compartilhadas na Internet por 
um estudante brasileiro e outro 

que não é indicado a origem 

 
 

Conscientizador/ Globalizado 

 
 
4 

Notícia sobre projetos 
envolvendo a reutilização de 

garrafas PET para construção 
de casas em vilarejos e 

cidades da Índia e países da 
América do Sul e Central 

 
 

Conscientizador/ Includente 

 
 
5 

Conversa entre dois amigos 
sobre o beijo em diferentes 

culturas a partir de informações 
dadas por uma antropóloga 

americana 

 
 

Includente 

6 Notícia sobre o aumento de 
casos de violência doméstica 

envolvendo casais 
adolescentes nos Estados 

Unidos 

Conscientizador/ Includente 

 
7 

Conversa entre dois 
estudantes sobre a mensagem 

de um cartoon a respeito da 
situação dos índios brasileiros 

 
Conscientizador/ Includente 

 
8 

Estudantes apresentando 
projeto sobre uma autora afro-

americana 

 
Includente 

Quadro adaptado de Tílio (2006) 
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ANEXO – Algumas Páginas dos Livros Analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Script do Áudio da Seção On Your Own/ Listening, Take Over 1, p. 195 
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Figura 2: Seção Reading Beyond the Words, Unidade 1, High Up 1, p. 14 
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Figura 3: Seção Reading Beyond the Words, Unidade 1, High Up 1, p. 15 
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Figura 4: Seção Engage, Unidade 1, High Up 1, p. 178 
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Figura 5: Seção In Use, Unidade 5, Take Over 3, p. 84 
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Figura 6: Seção Integrating, Unidade 4, Take Over 3, p. 69 
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Figura 7: Seção Genre Analysis, Unidade 4, High Up 2, p. 69 
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Figura 8: Seção Reading Beyond the Words, Unidade 8, High Up 2, p.144 
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Figura 9: Seção Have Your Say, Unidade 2, High Up 1, p. 28 
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Figura 10: Seção Reading Beyond the Words, Unidade 2, High Up 1, p. 29 
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Figura 11: Seção Practice Makes Perfect, Unidade 4 High Up 3, p. 74 



184 
 

 

Figura 12: Script do Áudio da Seção The Way It Sounds, Unidade 3 High Up 2 


