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RESUMO 
 
 

A presente dissertação situa-se no campo das ciências da linguagem aplicadas ao 
ensino de línguas, especificamente ao ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE), e 
apresenta como objetivo principal compreender as filiações discursivas que atravessam e 
constituem o discurso do livro didático (LD) de PLE argentino, Brasil Intercultural (BI), sobre 
a proposta de ensino de produção escrita. Considerando o papel que o LD exerce no ensino de 
línguas estrangeiras e tendo em vista que, na maioria das vezes, as suas atividades propostas 
apresentam um descompasso em relação aos pressupostos teóricos elaborados, nas últimas 
décadas, na área das ciências da linguagem, é pertinente investigar quais são os sentidos de 
escrita, língua, cultura e interculturalidade produzidos no discurso do LD/PLE que assume um 
posicionamento intercultural. Direcionamos o nosso olhar ao ensino de produção escrita, uma 
vez que, na área de PLE, ainda são poucos os estudos que visam ao desenvolvimento de 
metodologias específicas para a produção textual (DINIZ, STRADIOTTI e SCARAMUCCI, 
2009). Nesse contexto, torna-se relevante examinar os mecanismos fundamentais de 
constituição dos discursos produzidos pelo LD acerca do ensino de escrita, pois se tratam de 
sentidos sobre conceitos orientadores das práticas didático-pedagógicas de ensino de PLE. 
Como aporte teórico, assumimos uma interface entre as contribuições teórico-metodológicas 
da Linguística Aplicada (LA) de terceira virada (MOITA LOPES, 2006, 2009; 
PENNYCOOK, 1998, 2006) - no contexto de ensino-aprendizagem de língua estrangeira- e 
as contribuições da Teoria da Análise do Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1993 [1969], 
1997 [1975], 2015 [1983]). O corpus deste trabalho é composto por sequências discursivas 
(COURTINE, 2009 [1981]) relativas à Apresentação e às atividades de escrita materializadas 
no LD Brasil Intercultural. A análise volta-se para a constituição dos discursos do BI, por 
meio do exame do interdiscurso, do pré-construído e do discurso-transverso (PÊCHEUX, 
1997 [1975]; COURTINE, 2009 [1981]), a fim de revelar as filiações discursivas que 
sustentam os seus discursos. Nossos resultados apontam que, embora a proposta teórico- 
metodológica do livro didático assuma uma perspectiva de ensino intercultural, as atividades 
de produção escrita do BI estão filiadas a um discurso de caráter prescritivo da língua. 

 
 

Palavras-chave: PLE. Livro Didático. Discurso. Cultura. Interculturalidade. Produção 
Escrita. 



RESUMEN 
 

 
 

Esta investigación se encuentra situada en el campo de las ciencias del lenguaje 
aplicadas a la enseñanza de idiomas, específicamente a la enseñanza del portugués como 
lengua extranjera (PLE), y presenta como principal objetivo comprender las filiaciones 
discursivas que atraviesan y constituyen el discurso del libro didáctico (LD) argentino de PLE, 
Brasil Intercultural (BI), sobre la propuesta de enseñanza de producción escrita. Considerando 
el papel que el LD ejerce en la enseñanza de lenguas extranjeras y teniendo en cuenta que, la 
mayoría de las veces, sus actividades propuestas presentan un descompaso en relación a los 
presupuestos teóricos elaborados, en las últimas décadas, en el área de las ciencias del 
lenguaje, es pertinente investigar cuáles son los sentidos de enseñanza de escritura, lengua, 
cultura e interculturalidad producidos en el discurso del LD/PLE que asume un 
posicionamiento intercultural. Direccionamos nuestro mirada para la enseñanza de producción 
escrita, en el área de PLE, pues son pocos los estudios que apuntan al desarrollo de 
metodologías específicas para la enseñanza de escritura (DINIZ, STRADIOTTI y 
SCARAMUCCI, 2009). Como aporte teórico, asumimos una interfaz entre las contribuciones 
teórico-metodológicas de la Lingüística Aplicada (LA) de la tercera vuelta (MOITA LOPES, 
2006, 2009; PENNYCOOK, 1998, 2006) - en el contexto de enseñanza-aprendizaje de lengua 
extranjera- y las contribuciones de la Teoría del Análisis del Discurso de línea francesa 
(PÊCHEUX, 1993 [1969], 1997 [1975], 2015 [1983]). El corpus de este trabajo está 
compuesto por secuencias discursivas (COURTINE, 2009 [1981]) relativas a la Presentación 
y las actividades de escritura materializadas en el LD Brasil Intercultural. El análisis enfoca 
en la constitución de los discursos del BI, por medio del examen del interdiscurso, pré- 
construído y del discurso-transverso (PÊCHEUX, 1997 [1975]; COURTINE, 2009 [1981]), a 
fin de revelar las filiaciones discursivas que sostienen sus discursos. Nuestros resultados 
apuntan que, aunque la propuesta teórico-metodológica del libro didáctico asuma una 
perspectiva de enseñanza intercultural, las actividades de producción escrita del BI están 
filiadas a un discurso de carácter prescriptivo de la lengua. 

 
 

Palabras-clave: PLE. Libro Didáctico. Discurso. Cultura. Interculturalidad. Producción 
Escrita. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ensino de produção escrita é uma questão que tem provocado algumas inquietações, 

no ensino de línguas estrangeiras, em virtude da concepção de língua como código linguístico 

que ainda prevalece nas propostas de atividades de produção textual em livros didáticos (LD). 

A partir da experiência com o ensino de língua estrangeira, na Educação Básica, 

especificamente o ensino de Língua Espanhola, durante o período de 2013 a 2015, foi possível 

observar que as atividades de produção escrita, presentes em alguns livros didáticos de 

espanhol, estavam restritas à transcrição ou retenção de vocabulário, bem como pautadas na 

prática de vários exercícios clássicos de produção textual (descrição, narração, dissertação), 

sem que os estudantes1 refletissem acerca das condições de produção do texto 

(contexto/situação) e, consequentemente, da finalidade de estarem produzindo os textos 

solicitados pelo professor. Escrever, dessa forma, estava reduzido a um dever que o estudante 

deveria cumprir para alcançar a pontuação exigida na unidade escolar. Com efeito, as atividades 

de produção escrita impossibilitavam que os estudantes considerassem a linguagem como uma 

prática sociocultural, histórica e política, por meio da qual poderá construir sentidos sobre o 

lugar que ocupa em dada formação social. 

Com o trabalho desenvolvido na especialização em Didática de Espanhol como Língua 

Estrangeira na Educação Básica, realizada na UESC, em 2014, o interesse em investigar o 

discurso da produção escrita no livro didático de língua estrangeira se intensificou, 

considerando que o LD - como espaço de produção e legitimação do conhecimento - forja 

situações de comunicação que poderiam ser autênticas ou responsáveis por delimitar a 

atmosfera que deve ser criada na produção escrita (CORACINI, 2010). Ao forjar determinadas 

situações de comunicação, o estudante de língua estrangeira diminui as possibilidades de 

conhecimento dos mecanismos discursivos e socioculturais necessários para produção de 

textos, desconsiderando a linguagem como um processo sociocultural e o sujeito como sendo 

heterogêneo, múltiplo, formado a partir de diferentes discursos. 

Posteriormente, a experiência da pesquisadora como docente no projeto Português para 

Estrangeiros na UESC, curso de Língua Portuguesa oferecido a pós-graduandos matriculados 

nos diversos programas de mobilidade internacional da instituição, a intercambistas em geral e 

 
 

 

1 Ao longo da pesquisa, assumimos o termo “estudante”, porque destaca o papel social do sujeito que está inserido 
no processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 
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a estrangeiros residentes na região abrangida pela Universidade - uma ação extensionista do 

PROEDA (Programa de Divulgação dos Estudos sobre Discurso e Argumentação) - permitiu 

constatar o mesmo problema em relação ao ensino de produção escrita no livro didático de 

Português como Língua Estrangeira (PLE): a presença do discurso do ensino tradicional na 

constituição do discurso das atividades de produção escrita em livros didáticos de PLE. 

Nesse contexto, foi possível notar que há um descompasso em relação aos pressupostos 

teóricos elaborados sobre a produção escrita, nas últimas décadas - na área das ciências da 

linguagem - e as propostas de produção escrita presentes no LD. Essa contradição motivou a 

pesquisadora a direcionar o olhar acerca da produção escrita no ensino de Português como 

Língua Estrangeira, porque são poucos os estudos que visam ao desenvolvimento de 

metodologias específicas para o ensino de escrita na área. Além disso, segundo apontam Diniz, 

Stradiotti e Scaramucci (2009), em muitos casos, o discurso do LD determina o planejamento, 

os objetivos da aprendizagem, as competências a serem priorizadas, os conteúdos a serem 

trabalhados e os tipos de atividades a serem propostas no ensino de línguas estrangeiras. 

Com a participação em curso de extensão voltado à formação de professores de PLE, na 

UESC, em 2015, a pesquisadora esteve em contato com o livro didático Brasil Intercultural: 

língua e cultura brasileira para estrangeiros (BI). O BI apresenta uma proposta de trabalho 

baseada numa perspectiva de ensino que considera a relação entre língua-cultura como 

indissociáveis. Tendo em vista que, na maioria das vezes, a questão intercultural assume um 

papel secundário no ensino de línguas estrangeiras devido à concepção de língua/linguagem, 

ainda de base estruturalista, encontrada nas práticas de ensino, surge o interesse em investigar 

o discurso da proposta de produção escrita do LD que assume um posicionamento intercultural. 

Diante desse cenário, considerando a abrangência do BI nas instituições de ensino na 

Argentina2, como também a perspectiva atribuída à concepção de ensino-aprendizagem 

proposta na coleção, a saber: “abordagem intercultural3”, lançamos o seguinte problema de 

 
2 A Casa do Brasil - escola de línguas localizada em Buenos Aires- lançou a coleção Brasil Intercultural, em 2010, 
organizada em 3 volumes, para o ensino de português, com enfoque específico para falante de língua espanhola, a 
fim de responder a crescente demanda na área de PLE no país. Apenas na província de Buenos Aires, a coleção 
abrange oito instituições de ensino (cursos, laboratórios de idiomas e universidades). Também é adotada em outras 
cidades e províncias, como na Cidade Autônoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre 
Rios, Misiones, San Luis e Tierra del Fuego. 

 
3 Borges (2010, p. 66) informa que a palavra “abordagem” na Linguística Aplicada (LA) ainda continua 
ocasionando problemas devido ao uso indiscriminado do termo no contexto de ensino de línguas. No primeiro 
momento, havia apenas a coexistência de abordagens já amplamente reconhecidas na área da LA, como a 
abordagem gramatical e a abordagem comunicativa. Em seguida, surgiram diferentes nomes para uma mesma 
abordagem, como: abordagem gramatical e a abordagem estrutural. Na atualidade, devido ao uso ainda 
indiscriminado do termo, no contexto de ensino de línguas, é possível encontrar diferentes nomes sendo usados 
como uma abordagem de ensino de línguas. A exemplo, nesse caso, destaca-se a abordagem intercultural. Na 
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pesquisa: qual o sentido atribuído ao ensino de produção escrita no discurso do LD/PLE que 

assume uma perspectiva de ensino num viés intercultural? 

Partindo da premissa de que trabalhar com a linguagem é intervir na realidade social da 

qual ela faz parte (RAJAGOPALAN, 2003), esta pesquisa tem como objetivo principal analisar 

as filiações discursivas que atravessam e constituem o discurso do LD/PLE sobre a proposta de 

ensino de escrita na perspectiva intercultural. A pesquisa se justificou pela oportunidade de 

compreender o tratamento atribuído à produção escrita no livro didático de PLE e quais 

discursos sobre o que é língua e como se ensina língua são postos a circular, uma vez que o 

discurso do livro didático “define, para professores e alunos, o que e como se deve 

ensinar/aprender uma língua estrangeira” (CORACINI,1999a, p.12, grifo nosso). 

Apesar de o ensino de Português como Língua Estrangeira ter se expandido nos últimos 

anos4, podemos afirmar que não há documentos oficiais que detalham objetivos, diretrizes e 

ações educativas para o ensino de PLE na América Latina. Não há, também, um programa do 

Ministério da Educação (MEC) responsável por subsidiar o trabalho dos professores por meio 

de uma ação semelhante ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), destinado ao ensino 

de Português como Língua Materna (PLM), no Brasil, que avalia e seleciona livros didáticos 

de português que serão utilizados no ensino de línguas. Como as obras didáticas não passam 

por um critério de seleção e avaliação, qualquer livro didático pode ser adotado nas escolas, em 

cursos de idiomas e universidades que oferecem o ensino de PLE. 

O investimento em políticas linguísticas impacta a elaboração de livros didáticos, 

porque elas são responsáveis por determinar grandes decisões referentes às relações que se 

estabelecem entre as línguas e as sociedades (CALVET, 2007 [1996]). As decisões linguísticas 

contribuem para implementação de ações que se materializam na forma de programas e 

diretrizes no espaço das políticas públicas, assim como intervêm numa realidade linguística, 

 

discussão proposta por Mendes (2004, p. 155), em sua tese de doutorado, a autora adota o termo Abordagem 
Comunicativa Intercultural (ACIN) referindo-se à força potencial que orienta um modo de ser e de agir, de ensinar 
e aprender, possibilitando produção de materiais e planejamentos culturalmente sensíveis aos sujeitos envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem de línguas, na busca da construção de um diálogo intercultural. Além desse 
termo, podemos encontrar outras expressões circulando no ensino de línguas, como “educação intercultural” 
(FLEURI,  2003;  WALSH,  2010;  CANDAU  e  RUSSO,  2010;  BARABAS,  2014).  A  expressão “educação 
intercultural” é recorrente nos estudos relacionados à interculturalidade na América Latina voltado, 
especificamente, para a discussão em torno da colonização. Em nosso trabalho, preferimos tratar como “ensino 
intercultural” ou “perspectiva intercultural”, porque assumimos a discussão em relação à interculturalidade a partir 
de um reflexão da linguagem que envolve o campo de estudos da linguagem após a virada linguística. Desse modo, 
entendemos o surgimento da “perspectiva intercultural” a partir de um movimento comunicativo de ensino de 
línguas, que considera a linguagem no sentido macro, como um ato social (BORGES, 2012, p. 33), e não como 
processo de comunicação. 

 
4 Discussão proposta no capítulo 1, no tópico: O Português na América Latina. 
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modificando os rumos de determinada situação linguística. Logo, as políticas de línguas 

interferem nas decisões que influenciam a escolha de parâmetros para elaboração de livros 

didáticos que serão utilizados no ensino de línguas estrangeiras, no que diz respeito aos aspectos 

socioculturais, econômicos, políticos e ideológicos que envolvem a linguagem. Ainda 

interferem no posicionamento que o professor assumirá diante das obras didáticas que são 

disponibilizadas para ele, já que estará diante de parâmetros que lhe possibilitará selecionar o 

LD, com o objetivo de atender às necessidades específicas de cada situação de ensino. 

É preocupante a ausência de documentos oficiais que detalham ações educativas para o 

ensino de PLE, porque há forte influência da produção de conhecimento europeu sobre o ensino 

do português brasileiro na América Latina (ARAÚJO, 2009). Diante da ausência de parâmetros 

específicos para o balizamento do ensino e a elaboração de livros didáticos de PLE, o trabalho 

do professor e a produção de materiais didáticos são orientados, muitas vezes, por documentos 

europeus, como o Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas (QECR), principal 

documento de referência para o ensino de língua estrangeira na Europa e, recentemente, o 

Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro (QuaREPE), documento de 

difusão nacional e internacional da Língua Portuguesa como Língua Estrangeira, promovida 

por Portugal, voltado para professores, organizadores de cursos e de currículos, autores de 

materiais didáticos de Língua Portuguesa (GROSSO; SOARES; SOUZA; PASCAOL, 2011). 

Conforme propõe Rajagopalan (2003, p. 125), assumir uma postura crítica diante do 

ensino de línguas estrangeiras significa reconhecer que trabalhar com a linguagem é agir 

politicamente e com responsabilidade ética. É admitir que a linguagem é o palco de intervenção 

política, onde é possível falar do outro, das diferenças que constroem e transformam a sua 

identidade e a nossa, no contato entre línguas, entre culturas. É abordar os fenômenos 

linguísticos com os seus eventuais desdobramentos políticos e ideológicos, levando em 

consideração as implicações práticas deles decorrentes (RAJAGOPALAN, 2009). 

Nessa perspectiva, para examinar os mecanismos fundamentais de constituição dos 

discursos produzidos pelo LD acerca do ensino de escrita, trabalharemos com três modalidades 

da Análise do Discurso (AD), a saber: o interdiscurso, o pré-construído e o discurso-transverso 

(PÊCHEUX, 1997 [1975]; COURTINE, 2009 [1981]). Selecionamos trabalhar com esses três 

elementos, porque nos possibilitarão compreender os sentidos sobre conceitos orientadores das 

práticas didático-pedagógicas de ensino de PLE. Em outros termos, será possível identificar os 

sentidos outros que se inscrevem nos discursos que orientam a prática de ensino de PLE e que 

nos são apresentados como evidentes. 

Os objetivos específicos da pesquisa constituem em: 
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 Analisar as sequências discursivas (COURTINE, 2009 [1981]) do texto de apresentação 

do BI, a fim de identificar os sentidos de “língua”, “cultura” e “interculturalidade” que 

sustentam a sua proposta de ensino. 

 Analisar as atividades de escrita do BI, para compreender a concepção de produção 

escrita que circula em sua proposta de ensino. 

 
A análise nos permitirá responder às seguintes indagações: Como as atividades de 

produção escrita do BI representam a língua-cultura brasileira para hispano-falantes? Que 

sentidos são atribuídos à interculturalidade e ao ensino intercultural na proposta de produção 

escrita? Que concepção de língua/linguagem sustenta a proposta de produção escrita do LD? 

Que concepção de escrita sustenta a proposta de ensino intercultural? 

Ao assumirmos os princípios teórico-metodológicos da Análise do Discurso, 

compreenderemos a linguagem em sua materialidade linguística e histórica, o que nos faz 

romper com a concepção de língua/linguagem como metalinguagem inscrita de modo inato na 

mente do indivíduo (SERRANI, 1997). Para chegarmos a essa possibilidade, conforme aponta 

Celada (2008), é necessário pensar no ensino de línguas estrangeiras numa dimensão que 

envolva a relação sujeito/linguagem. Desta feita, é necessário considerar o ensino de línguas 

estrangeiras como meio de possibilitar o caráter formador do sujeito. Entretanto, essa 

possibilidade só será possível quando nos afastarmos do discurso que instrumentaliza as línguas 

estrangeiras e, consequentemente, que considera o estudante como sujeito pragmático. 

Acreditamos que é possível levar para a sala de aula discussões que considerem as 

mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que experimentamos (MOITA 

LOPES, 2006). Trazer tais questões para o ensino de línguas estrangeiras, em particular para o 

ensino de PLE, é dar voz aos estudantes, é chamá-los a ocupar um lugar social, é possibilitar 

que eles não ignorem os atravessamentos da vida social pelo poder. Por conseguinte, estaremos 

considerando a linguagem como o lugar em que se manifestam os processos sócio-históricos, 

culturais e ideológicos. 

O desenvolvimento deste trabalho está baseado nos princípios teórico-metodológicos 

da Análise do Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1993 [1969], 1997 [1975], 2015 [1983]; 

COURTINE, 2009 [1981]), visto que trabalha os processos discursivos compreendendo como 

certos discursos são construídos, tomados como evidentes e transparentes no processo de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, trazendo à baila deslizamentos de sentidos que 

são escamoteados nos materiais didáticos utilizados nas práticas de ensino. 
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A pesquisa inscreve-se em uma perspectiva indisciplinar, porque aproxima os 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso aos objetivos das perspectivas Indisciplinar 

(MOITA LOPES, 2006, 2009), Crítica ou Transgressiva da Linguística Aplicada 

(PENNYCOOK, 1998, 2006) no que diz respeito à discussão acerca da concepção de 

língua/linguagem, sujeito e ideologia5. Como não há um cânone para a Linguística Aplicada 

Crítica (LAC), tanto quanto para a Análise do Discurso, partimos dessa perspectiva 

indisciplinar, porque consideramos que a aproximação de ambos os campos do conhecimento 

trará grandes contribuições para repensar o ensino de línguas, especificamente de PLE, no que 

tange à novos modos de produzir pesquisa e conhecimentos na área de ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras; afinal, em outros campos do saber sempre pode haver pontos de questões 

para o nosso objeto de pesquisa. 

Esta dissertação divide-se em seis partes: 1) Políticas linguísticas para o ensino de PLE 

na América Latina; 2) Repensando o ensino-aprendizagem de PLE; 3) Metodologia da 

pesquisa; 4) Análise do corpus; 5) Discussão da análise; 6) Considerações finais. 

No primeiro deles, Políticas linguísticas para o ensino de PLE na América Latina, 

dividido em duas seções, abordamos na seção, O português na América Latina, o crescente 

desenvolvimento do ensino de PLE após a formação do Mercosul e consequente 

desenvolvimento, ainda que de forma gradativa, de políticas linguísticas para o ensino de PLE 

na América Latina. Discutimos, também, sobre as políticas em movimento nos países membros 

do Mercosul que adotam em suas escolas o ensino de PLE, bem como a emergência de traçar 

políticas linguísticas que subsidiem o trabalho do professor no que diz respeito à elaboração de 

materiais didáticos na área de PLE. 

No segundo momento, em O português na Argentina, destacamos a abrangência do 

ensino de PLE no país e uma desejada integração não apenas política e linguística, mas também 

cultural entre o Brasil e a Argentina após a assinatura do Acordo de Integração Cultural Brasil- 

Argentina, em 1997. Discutimos o desenvolvimento de ações para a formação continuada dos 

professores que atuam na área de PLE, na Argentina, e a crescente elaboração de materiais 

didáticos após o Mercosul. Destacamos, desse modo, a busca da Argentina no desenvolvimento 

 

5 A LAC, assim como a AD, afasta-se da concepção de língua/linguagem como descrição de uma estrutura abstrata, 
compreendendo-a como uma prática social que se constitui na relação que se estabelece entre os sujeitos. Desse 
modo, ao invés de considerar o sujeito uno, racional, capaz de ideias e experiências anteriores à linguagem, bem 
como fora dela (PENNYCOOK, 1998, p. 40), a LAC considera que as subjetividades são construídas e assumidas 
em discursos e neles os sujeitos se posicionam ideologicamente. O convite a ver a linguagem de tal forma incide 
sobre o conceito de sujeito cartesiano pré-linguístico (MOITA LOPES, 2006), capaz de perceber a essência das 
coisas pelas faculdades autônomas do pensamento. A LAC busca explorar a linguagem em contextos sociais, 
considerando a origem e a estruturação das relações sociais, tendo em vista a complexidade das práticas em que 
vivemos. 
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de ações mais consistentes que possam subsidiar o trabalho do professor de PLE. Nesse sentido, 

as discussões propostas no primeiro capítulo nos permitem direcionar outro olhar para o lugar 

que deve ocupar o ensino de PLE na contemporaneidade. É preciso considerar que estamos 

vivenciando um momento político de incertezas e de mudanças que põem em risco as ações já 

alcançadas no ensino de PLE. 

No capítulo posterior, Repensando o ensino-aprendizagem de PLE, discutimos sobre a 

necessidade de redefinir ou redescrever, respectivamente, a concepção de língua/linguagem, 

cultura, interculturalidade e escrita nas práticas de ensino de línguas estrangeiras, 

especificamente nas práticas de ensino de PLE, visto que são conceitos que assumem, muitas 

vezes, uma perspectiva de cunho estruturalista nas aulas de línguas. Nesse contexto, 

problematizamos o uso do livro didático no ensino de LE, porque partimos do pressuposto de 

que o LD age como mecanismo coercitivo, responsável por controlar, ou melhor, determinar a 

prática de ensino de línguas ao construir um imaginário sobre como aprender e ensinar uma 

língua estrangeira (CORACINI e CAVALLARI, 2016). 

Dessa forma, na subseção, A Linguística Aplicada na redefinição do ensino- 

aprendizagem de línguas estrangeiras, discutimos a necessidade de teorizar e fazer pesquisa 

em Linguística Aplicada (LA) a partir de um viés crítico, porque nos permitirá compreender e 

assumir outros modos de construir conhecimento sobre a vida social, impactando a forma de 

entender o mundo e nele agir, no processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Apontamos, assim, a necessidade de repensar o ensino de PLE por meio do arcabouço teórico 

da Linguística Aplicada Indisciplinar, Crítica ou Transgressiva, considerando as mudanças 

relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que estamos vivenciando no século XXI, 

as quais afetam o ensino de línguas estrangeiras. A discussão proposta pela LAC nos ajuda a 

explorar o caráter político da educação de línguas, porque busca um ensino de crítica 

transformadora que possibilita ao estudante estar em contato com os aspectos políticos, 

ideológicos e culturais que envolvem o ensino-aprendizagem de línguas. 

Já na subseção, Concepção de língua/linguagem numa perspectiva discursiva, trazemos 

à baila a necessidade de se afastar da concepção de língua/linguagem como instrumento de 

comunicação e compreendê-la como um processo discursivo que possibilitará ao sujeito ocupar 

determinado lugar ou posição social nas práticas de linguagem. Para tal discussão, mobilizamos 

os estudos da Análise do Discurso, porque rompe com a visão de que a língua é neutra e de que 

o sujeito tem pleno domínio de suas intenções. A reflexão proposta na AD nos permitirá 

(re)pensar acerca da prática de ensino e do modo como conceber a língua/linguagem e sujeito 

nas aulas de línguas estrangeiras. 
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Por sua vez, na seção, O lugar da cultura no ensino de línguas estrangeiras, propomos 

discutir a respeito de novos caminhos para o ensino de cultura na sala de aula, considerando o 

discurso da proposta intercultural como uma possibilidade para tal prática. Então, para 

compreender os sentidos atribuídos à palavra cultura, traçamos em, A cultura sob a perspectiva 

materialista, um percurso do termo a partir das discussões propostas por Raymond Williams. 

A visão materialista da cultura nos permitirá pensá-la como uma experiência social e individual 

que se estabelece na relação do homem com a história. Williams direcionará o nosso olhar para 

a cultura no campo da história, analisando-a nas relações que se estabelecem entre os homens 

e a sociedade. A sua discussão em torno da cultura nos permitirá responder criticamente às 

mudanças sociais, políticas e econômicas da sociedade contemporânea. Possibilitar tais 

questionamentos é abrir brechas para possíveis descolamentos, possíveis rupturas no ensino de 

línguas estrangeiras. 

Em A interculturalidade no ensino de LE, discutimos acerca das dimensões envolvidas 

na perspectiva intercultural a partir das discussões propostas, especificamente por Kramsch 

(1993, 2017 [2013]) e Serrani (2005). Trazemos para discussão o olhar crítico de Williams 

(1969 [1958], 1988 [1977], 1992, 2011 [1973]) sobre cultura, pois nos permite (re)pensar a 

interculturalidade como a possibilidade de abordar sobre as questões sócio-históricas e políticas 

que envolvem o sujeito no processo de ensino-aprendizagem de línguas. A discussão permite, 

ainda, compreender a distinção entre os termos multiculturalidade e pluriculturalidade, visto 

que, muitas vezes, são tomados como sinônimos ou próximos. Para tal discussão, traremos o 

trabalho de Walsh (2007, 2010), Candau (2009), Candau e Russo (2010) e Barabas (2014). 

No tópico seguinte, Afinal, o que se entende por língua-cultura? discutimos acerca da 

relação que se estabelece entre língua-cultura na formação da identidade do sujeito que está em 

contato com uma língua estrangeira. Discutimos a relação entre língua materna e língua 

estrangeira no processo de aprender e ensinar uma outra língua. Tal discussão nos possibilitará 

(re)pensar na relação entre língua-cultura na perspectiva discursiva e, consequentemente, na 

perspectiva intercultural. 

Em A prática de produção escrita no ensino de LE, apresentamos um panorama sobre 

a concepção de escrita no ensino de línguas, apontando sua relação com o método da gramática- 

tradução. Descrevemos as principais linhas teóricas da escrita que orientam o ensino de línguas 

estrangeiras, a saber: o estruturalismo, a linguística textual e a pragmática. Considerando que 

o livro didático constitui um elo importante no ensino de escrita, no tópico seguinte, O livro 

didático como mecanismo de coerção discursiva, apresentamos breve discussão a respeito do 
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lugar que ocupa o LD na sala de aula e como o seu discurso determina as práticas de ensino de 

línguas estrangeiras. 

No tópico seguinte, Por uma perspectiva discursiva para o ensino de escrita: novas 

possibilidades, novos desafios para o ensino de PLE, discutimos a necessidade de se considerar 

a escrita como um processo discursivo que envolve a questão da subjetividade e da identidade 

na relação de ensinar e aprender línguas estrangeiras. Apontamos novas possibilidades para a 

produção escrita no ensino de PLE. 

Após a discussão teórica no que diz respeito às principais reflexões que envolvem o 

trabalho, apresentamos a metodologia que fundamenta a pesquisa, contemplando os seguintes 

pontos: natureza da pesquisa, método de pesquisa e constituição do corpus da pesquisa. Em 

seguida, apresentamos um gesto de análise referente à Apresentação e às atividades de produção 

escrita do livro didático Brasil Intercultural. Por fim, as considerações finais, apontando para 

os possíveis desafios e perspectivas que envolvem a área de PLE. 

Como nos lembrou Manoel de Barros6, a linguagem é a maior riqueza do homem, 

responsável por sua incompletude e possibilitando-o ser outros. É nessa perspectiva que 

caminha este trabalho: acreditamos em um ensino de línguas estrangeiras que seja capaz de 

modificar o olhar do estudante em relação a si mesmo e em relação ao outro. Acreditamos que 

aprender uma língua estrangeira não deva ser para poucos, porque saber línguas nos leva a 

conhecer outras fronteiras, até então, desconhecidas, nos leva a nos transformar diante do 

encontro com outras culturas. A educação é um meio de transformação social a que todos nós 

temos direito. O ensino de línguas, portanto, é um lugar para uma possível transformação social, 

para uma possível tomada de posição na língua do outro e na própria língua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 Retrato Do Artista Quando Coisa. Rio de Janeiro: Editora Record, 1998. 
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1. POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PARA O ENSINO DE PLE NA AMÉRICA LATINA 
 
 

1.1 O Português na América Latina 
 
 

De acordo com Ortiz Álvarez (2011), nos últimos anos, o Português como Língua 

Estrangeira (PLE) está em franca expansão no mercado econômico e político mundial. Com a 

ampliação do comércio exterior brasileiro e, consequentemente, com a globalização, o 

português só tende a crescer, processo que contribui para a intensificação dos fluxos 

econômicos e dos contatos interculturais. Essa situação tem favorecido o aparecimento de 

inúmeros cursos de português que ofertam o ensino de nossa língua e cultura, nas universidades 

e nas escolas privadas fora do país. 

Contudo, apesar do crescente desenvolvimento na área de PLE, Almeida Filho (2011) 

aponta que o Brasil pratica políticas tímidas e esparsas em relação à expansão da oferta da sua 

língua e cultura brasileira no exterior, porque não dispomos de políticas adequadas, consistentes 

e explícitas, para atender o ensino de PLE no Brasil e em outros países da América Latina. O 

autor salienta que, embora o ensino de PLE tenha história relativamente antiga no Brasil, com 

a publicação do livro de Mercedes Marchant, Português para Estrangeiros, oferecido no curso 

de PLE instalado na Universidade Católica de Porto Alegre, em 1957, o desenvolvimento 

profissional e científico na área só começou, de fato, nos anos 80, quando alguns profissionais 

de línguas começaram a pesquisar a respeito do ensino e da aprendizagem de português para 

estrangeiros. 

Surge, então, em 1989, o primeiro livro teórico na área de PLE, O ensino de Português 

para Estrangeiros, de José Carlos Paes de Almeida Filho e Leonor Lombello. Nos anos 90, 

segundo Ortiz Álvarez (2011), algumas universidades começam a implementar em seus 

programas a área de PLE, como a Universidade de Brasília, com o Programa de Ensino e 

Pesquisa para falantes de outras línguas (PEPPFOL) e, posteriormente, a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul e no final dessa década, a Universidade de Caxias do Sul. 

A autora menciona outras universidades que adeririam a iniciativa de ensino de 

português para estrangeiros, que destacamos aqui, a saber: a Universidade de São Paulo (USP), 

a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF), 

a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-RJ), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal de Santa 
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Catarina (UFSC), a Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), a Universidade 

Federal de Londrina, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Universidade Federal 

do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal de Goiás 

(UFG), essas duas últimas aderiram recentemente o PLE. Todavia, Ortiz Álvarez (2011, p. 189) 

faz uma ressalva: “em algumas dessas universidades, os níveis de institucionalização dos 

programas de português para estrangeiros são desiguais e, em outras universidades, o processo 

de oficialização é lento”. 

Nesse sentido, observamos os esforços e interesses das universidades e das sociedades 

científicas em construir o conhecimento sobre o português como língua estrangeira. Castilho 

(2013) afirma que isso é perceptível com a elaboração de ações para a promoção e 

internacionalização da Língua Portuguesa em outros países. Após a relação que o Brasil passou 

a exercer com o Mercosul, o interesse de professores de Português, brasileiros e estrangeiros, 

na área de PLE, se intensificou consideravelmente. Desde então, o autor ressalta que houve 

grande interesse por publicações na área, cursos de atualização, especialização e pós-graduação 

stricto sensu. 

Para responder a essa demanda, destacam-se como ações significativas para o ensino de 

PLE a fundação da Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE), em 

1992, por ocasião do III Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, realizado na UNICAMP, 

e o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, Celpe-Bras, aprovado 

em 1992 pelos Ministérios da Educação, da Cultura e das Relações Exteriores, o qual tornou- 

se uma ação de projeção internacional, aplicado em várias instituições brasileiras e estrangeiras 

(CASTILHO, 2013; NÓBREGRA, 2016). 

Como objetivos principais da SIPLE elencamos: a) o incentivo ao ensino e a pesquisa 

na área de Português como língua estrangeira (PLE) e como segunda língua (PL2); b) a 

promoção e o intercâmbio de produções científicas na área; c) as trocas de informações entre 

instituições e associados interessados em PLE e PL2; d) o intercâmbio cooperativo entre cursos 

de pós-graduação e pesquisa no que diz respeito à atuação de docentes e discentes na área; e) o 

incentivo a criação e a melhoria de cursos de graduação e pós-graduação em PLE e PL2. 

Quanto ao Exame Celpe-Bras, Nóbrega (2016) afirma que a sua aplicação crescente, 

com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), também conhecido como Itamaraty, 

contribuiu para internacionalização do PLE em outros países. O Departamento Cultural do 

MRE7,  a fim  de auxiliar na internacionalização  da cultura brasileira e da  língua  portuguesa 

 
7 Informações disponíveis no site da DPLP: http://www.dc.mre.gov.br/brasil/page3.asp. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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falada no Brasil, tem como um dos objetivos principais aproximar o país de outras nações, 

sendo o exame um dos meios para que isso seja possível. Vale destacar, também, o papel da 

Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEX), denominada atualmente de Rede Brasil 

Cultural, na divulgação internacional da língua portuguesa. A RBEX é formada por Centros 

Culturais Brasileiros, Núcleos de Estudos Brasileiros e Leitorados. 

Os Centros Culturais Brasileiros8 são extensões das embaixadas a que estão vinculadas. 

Suas atividades estão voltadas para exposições, concertos, seminários, palestras de divulgação 

da cultura brasileira. Atendem vinte e quatro centros distribuídos em quatro continentes: África 

(6), América (13), Europa (3) e Oriente Médio (2). Por sua vez, os Núcleos de Estudos 

Brasileiros, situados em Embaixadas ou Vice-Consulados, são unidades complementares de 

ensino de português, sendo responsáveis por organizar atividades de difusão cultural, como 

festas típicas e concertos de música brasileira. Destacam-se cinco núcleos que funcionam em 

quatro países: Guiné Equatorial (Malabo), Guatemala (Cidade da Guatemala), Paquistão 

(Islamabade) e Uruguai (Artigas e Rio Branco). 

Cursos de português brasileiro são ofertados nas universidades estrangeiras, nos cursos 

de graduação e pós-graduação, ministrados por professores universitários selecionados por 

meio do programa de Leitorados. De acordo com Nóbrega (2016), as vagas para Leitorados, 

suspensas temporariamente, são oferecidas por meio de um edital, publicado anualmente pelo 

MRE e pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Cabe à 

universidade estrangeira o papel de selecionar o professor após a pré-seleção realizada no 

Brasil. Os professores selecionados recebem bolsa do Itamaraty, além da bolsa fornecida pela 

instituição de ensino a que se vinculam. 

Ainda que alguns professores sejam selecionados por meio de programas de Leitorados, 

Ortiz Álvarez (2011) afirma que, em alguns lugares, o requisito para ser professor de PLE 

corresponde à conclusão do curso de graduação e à experiência com outra língua estrangeira, 

não raro o inglês ou o espanhol. Nesse contexto, o professor transfere o seu conhecimento de 

língua estrangeira (LE) ou da língua materna para o ensino de PLE. Segundo a autora, essa 

situação ocorre devido à dois motivos: 1) ausência de formação específica do professor de PLE 

por conta da quantidade escassa ou pouco divulgada de pesquisas na área, se tomarmos como 

parâmetros as pesquisas realizadas no ensino de espanhol, inglês, francês, alemão, por exemplo 

e 2) dúvidas dos professores em relação à sua atuação em sala de aula quanto aos conhecimentos 

teóricos e práticas sobre o ensino de PLE. 

 
8 Cf. < http://dc.itamaraty.gov.br/divisao-de-promocao-da-lingua-portuguesa-dplp-1>. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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Apesar dessas ações para internacionalização do português brasileiro, Castilho (2013, 

p. 9) aponta que “não dispomos de organismo que expresse a política linguística do Estado 

brasileiro”. Para o autor, o Itamaraty (MRE), que dispõe da Divisão de Promoção da Língua 

Portuguesa, não estabelece relação com especialistas, não apresenta diretrizes programáticas e 

curriculares básicas para o ensino de português no exterior. Com efeito, os esforços da academia 

brasileira não conseguem refletir na política linguística governamental, já que não há diálogo 

entre o Itamaraty e a academia brasileira na implementação de políticas linguísticas para o 

ensino de PLE em outros países. 

Quanto às ações propostas pelo Mercosul no que tange à promoção do português nos 

países membros, podemos afirmar que estão se desenvolvendo gradativamente. O Mercosul, 

mercado econômico criado em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção 

no Paraguai, passou a ser formado por cinco países membros, a saber: Argentina, o Brasil, o 

Paraguai e o Uruguai, sendo reconhecidas como línguas oficiais do mercado econômico o 

português para o Brasil, o espanhol para a Argentina e o Uruguai e o espanhol e o guarani para 

o Paraguai. De acordo com o artigo 17 do Protocolo de adesão ao Mercosul, os idiomas oficiais 

do Mercado correspondem ao português e ao espanhol e a versão oficial dos documentos de 

trabalho corresponde ao idioma do país sede de cada reunião. Para expandir as relações 

econômicas, o Bloco assinou um acordo de livre comércio com outros países ou Estados 

Associados: Bolívia (1996), Chile (1996), Peru (2003), Colômbia (2004), Equador (2004) e 

Venezuela (2004). Por sua vez, em 04 de julho de 2006, foi aprovado o Protocolo de Adesão 

da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, dando início a um processo de 

transformação de Estado Associado em Estado Parte do Mercosul (ALMEIDA; BELFORT- 

DUARTE, 2010). 

Nessa direção, Savedra (2009) afirma que, no intuito de promover melhor comunicação 

entre os países membros do Bloco, tanto o português quanto o espanhol ganharam destaque 

como língua de ensino após a criação, no mesmo ano do Mercosul, de um Protocolo de 

Intenções que tinha como objetivo estabelecer a difusão dos dois idiomas nos sistemas 

educacionais, em todos os níveis e modalidades de ensino. Como extensão de seu objetivo, o 

protocolo, segundo Contursi (2012), foi elaborado para contribuir com a formação de uma 

consciência cidadã favorável ao processo de integração, assim como para capacitação de 

recursos humanos necessários ao desenvolvimento e a harmonia dos sistemas educativos. 

A partir da implementação do Protocolo de Intenções, Savedra (2009) salienta que 

houve preocupação por parte do Mercosul em estabelecer políticas linguísticas para o ensino 

do português, assim como para o ensino do espanhol nos limites do Bloco. Contudo, essa 
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iniciativa só ganhará corpo, em 1997, com a criação do Grupo de Trabalho sobre Políticas 

Linguísticas do Mercosul Educativo (GTPL) que, de acordo com Savedra (2009, p. 177), tem 

como objetivo “propor medidas conscientes para o estabelecimento de uma política linguística 

para o Mercosul”. Desde o seu surgimento, o Grupo apresentou dificuldades para implementar 

suas ações durante as reuniões realizadas entre 1997 e 2001, situação que enfraqueceu a 

consolidação da proposta para planificação linguística do Mercosul. 

Nesse cenário, é necessário entender as medidas elaboradas durante as reuniões do 

GTPL. Para isso, recorremos à exposição realizada por Savedra (2009, p. 177) em relação aos 

três encontros propostos pelo Grupo na busca de ações para implementação de políticas 

linguísticas no âmbito do Mercosul. Segundo a autora, a primeira reunião do Grupo ocorreu em 

Montevidéu, no Uruguai, em 1997. O encontro tinha como objetivo elaborar as seguintes 

propostas: a) realizar um diagnóstico da situação do ensino de línguas dos países membros; b) 

reconhecer a necessidade da realização de censos linguísticos; c) defender a implementação de 

uma educação plurilíngue, com a finalidade de contemplar variedades linguísticas dos dois 

idiomas oficiais. 

Já no segundo encontro, realizado no ano 2000, em Buenos Aires, na Argentina, a 

proposta do Grupo foi pensar em medidas para reforçar a importância da formação e 

aperfeiçoamento do professor de língua estrangeira. Para que isso fosse possível, seria 

necessário: a) realizar diagnósticos de todas as regiões do Mercosul; b) implementar o 

certificado de proficiência em português e espanhol como língua estrangeira; c) elaborar 

projetos voltados para a formação e atualização de professores de línguas. 

Por sua vez, o terceiro encontro, realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 

novembro de 2000, propôs a criação do banco de dados Mercolíngua, para auxiliar na 

elaboração de políticas linguísticas de abrangência regional, as quais seriam disponibilizadas 

para políticos, pesquisadores e docentes. Nessa reunião, conforme Savedra (2009, p. 177), foi 

proposta: a) a elaboração do exame de proficiência em Espanhol Língua Estrangeira (ELE); b) 

a criação de cursos de formação de professores de ELE e Português como Língua Estrangeira 

(PLE); c) a elaboração de propostas de validação de créditos. Após esse encontro, a última 

reunião ocorreu em Assunção, no Paraguai, em maio de 2001, onde ficou constado que não 

houve avanços significativos na implementação das medidas mencionadas. Com isso, Savedra 

(2009) afirma que o GTPL foi extinto e as políticas de defesa e divulgação do português 

brasileiro e espanhol, no âmbito do Mercosul, passaram a ser estabelecidas por acordos 

bilaterais. 
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Com esses acordos bilaterais, Savedra (2009) menciona algumas ações para o ensino de 

línguas do Mercosul, a saber: o Projeto escolas (interculturais) bilíngues de fronteira, 

implementado pelo Ministério da Educação brasileira em parceira com o Ministério de 

Educação da Argentina, em 2004. No âmbito da educação básica, destaca-se a criação de um 

comitê para discutir a elaboração de materiais didáticos sobre direitos humanos no Mercosul 

Educacional. Tal medida atende ao objetivo do Plano de Ação 2006-2010 que, de acordo com 

Savedra (2009, p. 179), contribui para a integração regional dos países no intuito de estabelecer 

e promover uma cidadania regional, uma cultura de paz, respeito à democracia, aos direitos 

humanos e ao meio ambiente. 

O ensino do português brasileiro, nos países membros do Mercosul, já faz parte de 

alguns centros e escolas da Educação Básica. Na Argentina, de acordo com Ortiz Álvarez 

(2011, p. 183), “foi elaborado um projeto de lei que torna obrigatória a oferta de português nas 

escolas secundárias e nas províncias limítrofes ao Brasil, e também em escolas primárias, por 

um período de oito anos”. A autora faz menção à assinatura de um protocolo, em novembro de 

2005, entre o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia da República Argentina e o 

Ministério da Educação da República Federativa do Brasil para promoção do ensino do 

espanhol e do português como segundas línguas. Nesse protocolo, há menção de convênios 

interinstitucionais entre universidade e editoras para a produção de materiais didáticos. 

Destacamos alguns pontos estabelecidos no protocolo: 

• Implementação dos Programas de Formação de Ensino do Espanhol e de Português 

como Segunda Língua; 

• Oferta de bolsas presenciais de curta duração destinada a formadores de professores 

brasileiros de espanhol e de professores argentinos de português; 

• Lançamento do Programa Bilateral de Intercâmbio de Assistentes de Idioma; 

• Fomento de convênios interinstitucionais entre universidades argentinas e brasileiras 

para a formação conjunta de ofertas acadêmicas, com dupla certificação, para o 

ensino do espanhol e do português como segunda língua. 

• Fomento de associações de empresas editoriais argentinas e brasileiras para edição 

de livros de textos destinados para o ensino e a formação de docentes de espanhol e 

de português. 

• Ampliação dos exames para obtenção do Certificado de Español Lengua y Uso 

(CELU) e do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 

(CELPE-Bras), nos respectivos países. 
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Em relação às escolas bilíngues, desde 2001, em Buenos Aires, o português é 

obrigatório. Na fronteira Argentina, o português já é ensinado. Em 2004, Ortiz Álvarez (2011) 

aponta que a Argentina e Brasil lançaram o projeto Modelo de ensino comum em escolas de 

zona de fronteira, posteriormente, incorporado à agenda do Mercosul. 

No Uruguai, por sua vez, a autora salienta que o português brasileiro funciona, 

praticamente, como a segunda língua da população uruguaia, já que é ensinado tanto na rede 

primária quanto na rede secundária. Quanto aos três últimos anos do ensino fundamental e os 

três primeiros anos do secundário, o ensino de português ainda está em processo de 

implementação em relação à sua obrigatoriedade. Ortiz Álvarez (2011, p. 183) indica um dado 

importante: o português já está sendo ensinado em mais de cem escolas no Uruguai, maioria 

públicas, as quais contam com centros de línguas estrangeiras mantidos pela Administração 

Nacional de Educação Pública (ANEP). Além disso, é o idioma estrangeiro de interesse dos 

jovens da rede pública ao lado do inglês, no momento de eleger outra língua obrigatória incluída 

em seu currículo. 

Em relação ao Paraguai, o português é ensinado na escolas de educação média (de 15 a 

17 anos), de adultos de 2º grau (alunos com mais de 20 anos) e em universidades. Segundo 

Ortiz Álvarez (2011), o Ministério da Educação paraguaio oferece o ensino de português como 

língua estrangeira em 76 instituições do ensino médio. O interesse pela Língua Portuguesa se 

intensificou devido ao grande número de brasileiros no país, bem como às relações comerciais 

entre os dois países. Como ações para o ensino de PLE, o Ministério da Educação do Paraguai 

estuda a possibilidade de criar, com apoio do governo brasileiro, um curso voltado ao professor 

de Língua Portuguesa, para docentes do ensino médio. Na Universidade Nacional de Assunção 

(UNA), já podemos encontrar curso de licenciatura em português, para capacitar os alunos a 

serem professores de português em língua estrangeira e tradutores livres de texto do português 

para espanhol e espanhol para português. É importante ressaltar que a licenciatura em Língua 

Portuguesa teve seu plano curricular elaborado em parceria com a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e foi aprovada pelo Conselho Superior da UNA em outubro de 20109. 

De acordo com Nóbrega (2016, p. 419), além dos limites da América Latina, com a 

expansão do português como língua estrangeira, algumas das instituições de ensino superior 

(IES) disponibilizaram o ensino de português em seus cursos regulares: as universidades de 

 
 

9 Cf. http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/publicacoes/27-leitorados/429-formatura-da-primeira-turma-de- 
lingua-portuguesa-da-una. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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Yale, Princeton, Cornell, Brown, Georgetown (EUA), Oxford e Cambridge (Inglaterra), 

Estocolmo (Suécia), Aarhus (Dinamarca), Olso (Noruega), Salamanca (Espanha), dentre 

outras. 

Diante do alcance da língua portuguesa no cenário internacional, Nóbrega (2016) 

argumenta que é necessário um redirecionamento para o ensino do português brasileiro no que 

diz respeito à elaboração de ações e planejamentos para oferta dessa língua e cultura em cursos 

de idiomas e universidades fora do país. Como vimos anteriormente, apesar dos acordos 

bilaterais propostos pelo Mercosul, das ações da academia e da sociedade científica brasileira 

para internacionalização do ensino de PLE e das ações realizadas pelo Itamaraty, ainda são 

incipientes as políticas linguísticas para promoção do ensino do português brasileiro, 

principalmente no que diz respeito à ações voltadas à formação dos professores de PLE e, 

consequentemente, à orientação para a produção de materiais didáticos na área. 

 
 

1.2 O Português na Argentina 
 
 

Na Argentina, ações vêm sendo pensadas para o ensino de PLE desde a assinatura do 

Protocolo de Intenções, em 1991, por parte dos ministérios da educação, após a assinatura do 

Tratado de Assunção. Segundo Pozo (2009), antes da relação econômica, turística e cultural 

estabelecida entre Argentina e o Brasil, com a criação do Mercosul, as línguas que se ensinavam 

nas escolas eram o inglês e o francês, pelo valor instrumental do primeiro e pela importante 

herança cultural francesa na Argentina. 

Contudo, em busca de uma desejada integração política, linguística e cultural, González 

(2015) afirma que, em 1997, a Argentina e o Brasil assinaram um Acordo de Integração 

Cultural Brasil-Argentina. Nesse acordo, no Artigo I - Cooperação em Cultura, Arte e Ensino 

de Idioma - consta a difusão do idioma, da expressão cultural e artística dos dois países 

envolvidos no Bloco, no intuito de estreitar o laço de amizade entre os dois Estados, bem como 

incrementar a integração não só linguística, mas também cultural entre o Brasil e a Argentina. 

Diante desse contexto, no mesmo ano, surge a Asociación Argentina de Profesores de 

Portugués (AAPP). A Associação nasceu de uma discussão proposta em relação ao ensino de 

PLE na Argentina e a formação docente no encontro da SIPLE, em 1996, em Niterói, no Rio 

de Janeiro. De acordo com Castro, González, Alarcón e Curadelli (2013), a AAPP é de extrema 

relevância nos esforços nacionais para estabelecer leis sobre a incorporação do português no 
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currículo escolar e, consequentemente, na formação de professores de PLE que atuam na 

Argentina. A Associação foi criada para cumprir os seguintes objetivos10: 

• aperfeiçoar professores de português; 

• atualizar os planos de estudo e métodos de ensino em todos os níveis; 

• gerir perante as autoridades competentes a sanção de leis e regulamentos. 

• estreitar vínculos entre os professores de português e as instituições de caráter local, 

nacional e internacional. 

 
Assim, com a demanda do ensino de PLE na Argentina, as instituições privadas 

começam a produzir seus próprios materiais didáticos. Os autores supracitados destacam cinco 

coleções de edição nacional voltadas aos estudantes hispano-falantes: 

 
• 1997: Um português bem brasileiro (Nível 1, livro do aluno e exercícios + CD de 

áudio), da Fundación Centro de Estudios Brasileños (FUNCEB), editora Buenos 

Aires, Loyola. 

• 2000: Conhecendo o Brasil: curso de português para falantes de espanhol (Nível 1, 

livro do aluno e exercícios + CD de áudio), da Fundación Centro de Estudios 

Brasileños (FUNCEB), editora Buenos Aires, Loyola. 

• 2010: Coleção Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros 

(Nível 1, livro do aluno e exercícios + CD de áudio), dos autores associados à Casa 

do Brasil, editora Buenos Aires, Ed. Casa do Brasil. 

• 2011: Português dinâmico: curso de português para hispanofalantes (Níveis 1 e 2), 

de Santinha André, Maria Santa e Maria Marta, Buenos Aires, Ed. Ediciones de 

Autor. 

• 2011: Horizontes. Rumo a proficiência em Língua Portuguesa (+ CD de áudio), de 

Adriana Almeida e Cibele Barbosa, editora Liberar. 

 
Castro, González, Alarcón e Curadelli (2013) mencionam que esses livros didáticos 

foram elaborados sobre as bases da abordagem comunicativo-intercultural que os Núcleos de 

Aprendizaje Prioritario de LE (NAPs) exigem, de maneira implícita, na Resolução CFE nº 

181/12. 4. Quanto à coleção didática Brasil Intercultural, objeto da pesquisa, o seu uso abrange 

 

 
10 Informações disponíveis no site: http://aapp.webnode.com/. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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inúmeros cursos de idiomas e universidades na Argentina e fora do país, conforme descrito no 

quadro abaixo, por ordem alfabética. 

 
Quadro 1 – Instituições de ensino que utilizam a Coleção Brasil Intercultural 

 
C.A.B.A 

 
Casa do Brasil- Escola de Línguas 

Escola Argentina Modelo- C.A.B.A 
Colégio Santo Tomás de Aquino (UCA). 

Instituto Orsino-C.A.B.A 

Chaco 
 

Departamento de Idiomas Modernos de la 
Secretaría General de Extensión Universitaria 

de la Universidad Nacional del Nordeste- 
UNNE 

Córdoba 
 

Departamento Cultural de la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional de 

Córdoba 

Corrientes 
 

Departamento del Idioma Modernos de la 
Secretaría General de Universitaria de la 
Universidad Nacional del Nordeste-UNNE 

Entre Ríos 
 

Asociación Civil Espacios de Gualeguay- 
Grupo de Lengua Portuguesa- Gualeguay 

Mar del Plata 
 

Laboratorio de idiomas- Universidad Nacional 
del Mar del Plata 

Misiones 
 

Proyecto Idiomas-Secretaría de Extensión, 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- 

Universidad Nacional de Misiones- Posadas 

Montevideo (Uruguay) 
 

Instituto de Cultura Uruguay-Brasileño 
(ICUB) 

Colegio San Pablo 
 

Província de Buenos Aires 
 

St. Luke’s College- Nordelta 
Secundaria Dover High School –Ing. 

Maschwitz 
Colegio Oakhill- Sede Pilar 

Northfield School- Sede Escobar 
Colegio Patris- City Bell 

St. Matthew’s College- Sede Pilar 
Programa de Lenguas – Universidad Nacional 

de San Martín (UNSAM) 
Colegio Maria Montessori – Turdera 

 
San Luís 

 
Centro de Idiomas- Universidad de la Punta 

Tierra del Fuego 
 

Emei- Lenguas Extranjeras- Rio Grande 
Instituto Providencia del Idioma (IPI)- 

Ushuaia- Tierra del Fuego 

Fonte: Informações disponíveis no site: http://brasilintercultural.com.ar/institucionesqueutilizanbi.php. Acesso em: 24 
abr. 2017. 

 
 

Nesse contexto de difusão do português na Argentina, González (2015) afirma que o 

Setor Educacional do Mercosul (SEM), espaço de coordenação das políticas educacionais que 

reúne membros e associados do Mercosul, com o objetivo de promover o ensino de português 
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no país, estabeleceu a criação de centros de estudos de línguas e literatura dos idiomas oficiais 

do Bloco. Houve tentativa de aproximar as línguas oficiais do Bloco não só no viés político, 

mas também cultural a partir da promoção dos dois idiomas nas escolas primárias, secundárias 

e médias. 

 
Desde el punto de vista de la integración regional [...] el conocimiento de la lengua de 
los países comprometidos en el mismo proyecto estratégico es esencial no solo por 
razones económicas sino porque interviene en el conocimiento del otro próximo lo 
que es ineludible si se quiere alcanzar una conformación política (ARNOUX, 2011, 
p. 23). 

 
Atrelado a isso, por parte do Bloco, encontra-se as leis de oferta obrigatória do espanhol 

no Brasil, em 2005, e do português, na Argentina, em 2009, nas escolas secundárias e médias. 

De acordo com Arnoux (2011), algumas leis foram promulgadas na América Latina para regular 

o espaço linguístico e expressar a necessidade de desenvolver políticas de Estado em relação às 

línguas oficiais do Mercosul, espanhol e português, através dos Sistemas Educativos, formais, 

não-formais e informais. 

Arnoux (2011) destaca a Lei nº 26.468 aprovada no Congresso Nacional argentino em 

17 de dezembro de 2008, que estabelece a oferta do português como língua estrangeira em todas 

as escolas do país. A oferta passou a ser obrigatória em todas as escolas secundárias, mas de 

caráter optativo para os estudantes. Nas instituições fronteiriças com o Brasil, o português 

passou a ser ofertado a partir do nível primário. Em 2009, a mesma lei estabeleceu o ensino de 

português e de espanhol como línguas obrigatórias para o nível médio, porém, ainda de caráter 

optativo para os estudantes. 

Como consequência, González (2015) aponta que a lei estabeleceu um plano curricular 

para o PLE e para o Instituto Nacional de Formação Docente propôs um plano “plurianual” 

voltado à formação de professores. Para suprir a demanda no ensino de PLE, na Argentina, a 

autora salienta que o SEM criou uma Comissão Regional Coordenadora de Formação Docente 

com a finalidade de abordar sobre a Formação de Professores de Português e Espanhol, 

especificamente. 

A série de ações para o ensino do português na Argentina inicia-se em julho de 2006 

com o Proyecto de declaración estabelecido pela Câmara de Deputados da Nação. A esse 

respeito, Arnoux (2011) afirma que em novembro do mesmo ano já se estabelecia outro projeto 

de lei intitulado Enseñanza del idioma portugués de oferta obligatoria en el nivel medio del 

sistema escolar público argentino, onde aparecem alguns elementos que vão constituir o texto 
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da Lei 28.468. Em dezembro do mesmo ano, o projeto Incorporación del idioma portugués 

como lengua obligatoria é apresentado dando continuidade ao projeto anterior. 

Conforme a autora, o projeto faz menção ao ensino do português como obrigatório nas 

escolas oficiais, privadas e nos institutos de ensino de nível médio secundário, em suas distintas 

modalidades e orientações. Ademais, assinala que a implementação do português deverá 

começar no ciclo letivo de 2007, tendo como prazo o ano de 2009 para se efetivar nas escolas 

das províncias limítrofes com o Brasil e até 2012 para ser incorporada em todo o território 

argentino. 

Em relação aos centros privados, Arnoux (2011) aponta que o projeto autoriza as escolas 

oferecerem aulas de português dentro e fora do horário escolar e aos seus estudantes a assistirem 

às aulas de português nos centros de ensino de línguas estrangeiras de gestão pública. Para 

suprir essas demandas, surgiram diversos projetos relacionados à formação de professores de 

português na Argentina, na tentativa de impulsionar o ensino de português mais adequado a 

realidade que estamos inseridos. 

Arnoux (2011) pontua que essas ações são tentativas de oferecer um ensino de português 

voltado ao aspecto não só linguístico, mas também social e cultural de nossa língua. O ensino 

de português torna-se, portanto, um desafio para todos envolvidos nessa incumbência, uma vez 

que ainda são tímidas as ações para o ensino de português nos países da América Latina. 
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2. REPENSANDO O ENSINO-APRENDIZAGEM DE PLE 
 
 

2.1 A Linguística Aplicada na redefinição do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 
 
 

Trataremos da Linguística Aplicada Indisciplinar, Crítica ou Transgressiva na 

redefinição do objeto de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, a fim de apontar novas 

possibilidades e novos desafios para o ensino de PLE. 

A reflexão sobre o ensino-aprendizagem de PLE requer direcionar outro olhar para as 

suas bases epistemológicas, tendo em vista que muitos dos construtos teóricos que deram base 

ao ensino de língua materna e estrangeira, em um passado recente, precisam ser e estão sendo 

repensados a partir das discussões propostas no âmbito da Linguística Aplicada Indisciplinar 

(MOITA LOPES, 2006, 2009), Crítica ou Transgressiva (PENNYCOOK, 1998, 2006). 

Consideramos tais perspectivas crucias para (re)pensar a concepção de língua/linguagem no 

ensino de PLE, uma vez que redirecionam o nosso olhar para como produzir e fazer pesquisa 

em Linguística Aplicada no século XXI. 

Rajagopalan (2003) pontua que as reflexões em torno do fenômeno da linguagem 

precisam ser conduzidas a partir de uma postura crítica. É necessário, com urgência, se afastar 

da perspectiva de que a linguagem funciona como um espelho da mente humana. A oposição 

metalinguagem/linguagem objeto torna-se insustentável quando se considera a língua como um 

processo histórico, ideológico e cultural. As teorizações de caráter modernista, estruturalista e 

positivista contribuíram, significativamente, para a construção de uma língua fixa e homogênea. 

Nesse sentido, Moita Lopes (2013) ressalta a necessidade de reconfigurar o ensino de 

línguas a partir de novos construtos teóricos que compreendam as práticas sociais em que os 

sujeitos estão inseridos. Para tanto, é primordial redefinir o conceito de língua/linguagem 

afastando-se da ideia de língua como transferência de pensamento de uma pessoa para outra ou 

como um conjunto fixo de correlações entre ideias e palavras que permitem tal transferência. A 

esse respeito, Moita Lopes (2013, p. 104) afirma a necessidade de: 
 

[...] pensar as línguas, não como sistemas autônomos fechados que apagam as pessoas 
e os usos que elas fazem das línguas, mas como trama instável de fluxos que só pode 
ganhar vida quando as pessoas e suas subjetividades e histórias são consideradas nas 
práticas sociais múltiplas e situadas de construção de significado em que atuam. 

 
Para dar conta da complexidade em relação aos fatos envolvidos com a linguagem, na 

sala de aula, os linguistas passaram a argumentar a favor de um arcabouço teórico que 
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dialogasse com teorias que tem considerado modos de produzir conhecimento em Ciências 

Sociais, na tentativa de interpretar as mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e 

histórica que estamos vivenciando na contemporaneidade. Segundo Moita Lopes (2006), esse 

arcabouço teórico tem considerado a Linguística Aplicada como um conhecimento 

indisciplinar ou como antidisciplinar ou transgressivo (PENNYCOOK, 2006). Antes de 

abordarmos o arcabouço teórico da LAC, é importante salientar como se constituiu o campo da 

LA, em meados do século XX, influenciando a área de ensino-aprendizagem de PLE. 

Quanto a isso, Rajagopalan (2003) aborda que o campo de estudos que se convencionou 

chamar de “linguística aplicada” surgiu à sombra da Linguística, também denominada de 

Linguística Mãe ou Linguística Geral, com o objetivo de construir teorizações linguísticas 

derivadas de ideologias particulares da área de pesquisa em questão. Nesse ponto, é pertinente 

considerar a discussão proposta por Michel Pêcheux (1995 [1967]), em Observações para uma 

teoria geral das ideologias, texto escrito sob o pseudônimo de Thomas Herbert, quando o 

teórico discute que toda ciência é inicialmente ciência da ideologia da qual ela se destaca. A 

fim de garantir o seus status de cientificidade, a ciência produz um discurso como lugar de 

verdade que não é neutro. 

Considerando a discussão proposta, podemos afirmar que a Linguística Aplicada buscou 

se apoiar na disciplina mãe, a Linguística, porque se encontrava no auge de seu prestígio, 

amplamente reconhecida como uma ciência da linguagem. Nesse caso, seria mais fácil para a 

Linguística Aplicada construir o seu conhecimento a serviço de uma política de línguas, com 

base em interesses políticos e epistêmicos particulares. De acordo com Rajagopalan (2003), 

assim, seria mais fácil para o estabelecimento da LA assumir um caráter cientificista, já que 

seria possível atrair seguidores e pesquisadores para a área através de uma metodologia já 

estabelecida e segura com o amplo estudo proporcionado pela Linguística. 

A partir de então, o campo da LA começa a enfocar o ensino-aprendizagem de línguas 

por meio dos avanços da Linguística como ciência no século XX. Com efeito, o 

desenvolvimento da LA trilha os caminhos da disciplina mãe no que se refere às suas sólidas 

crenças (PENNYCOOK, 1998), pautadas nos princípios básicos do pensamento iluminista 

europeu e em dois dos seus produtos: o positivismo e o estruturalismo. 

Os estudos propostos na área da LA passam a pensar a linguagem e a aquisição de 

língua, no século XX, desvinculadas de questões históricas, sociais, culturais ou políticas. 

Existe a crença de que, sob condições ideais, a linguagem possa ser totalmente transparente e 

homogênea. Para Pennycook (1998), o pensamento dualista do Iluminismo, reforçado pelas 

distinções ou dicotomias propostas por Ferdinand de Saussure, no Curso de Linguística Geral 
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(CLG), levou a divisão problemática entre indivíduo e sociedade, a cultura e a sociedade, e 

entre a cultura e a cognição interferindo, consideravelmente, na concepção de língua/linguagem 

e, consequentemente, na concepção de sujeito. 

 
As concepções positivistas e estruturalistas tendem a considerar a sociedade e a 
cognição como as únicas áreas que permitem a pesquisa objetiva, focalizando, por um 
lado, o indivíduo em isolamento cognitivo ou em comunidades de falas ideais, e, por 
outro lado, deixando de reconhecer que tanto a cultura – como um sistema de 
significação primária pelo qual fazemos sentido do mundo – quanto a aprendizagem 
de língua ocorrem dentro das relações de poder (PENNYCOOK, 1998, p. 28). 

 
A partir da discussão proposta por Pennycook (1998), observamos que pesquisas 

desenvolvidas na área da LA, ainda baseadas nos ideais positivistas e estruturalistas, 

consideravam o funcionamento da linguagem numa perspectiva apolítica e a-histórica, 

compartilhando o pressuposto de que o sujeito é unificado, seguro e coerente. Com isso, 

desconsideravam a identidade e a diferença cultural do sujeito nas relações sociais de poder. 

Esse modo de pensar está relacionado, conforme aponta Pennycook (1998, p. 28), a duas 

falácias, a saber: 1) a falácia ‘telemental’, na qual o conhecimento linguístico é considerado 

como tendo uma relação direta entre as palavras e os pensamentos; 2) a falácia do ‘código fixo’ 

relacionada à concepção de língua/linguagem como um código linguístico e consensual em que 

as comunidades linguísticas expressam apenas as suas ideias, sem relação com questões 

ideológicas e de poder. 

Devido aos princípios preconizados pelo positivismo e o estruturalismo linguístico, por 

muito tempo, a área da LA foi considerada (CAVALCANTI, 1986) como a aplicação de teorias 

linguísticas e o ensino de línguas como a elaboração e utilização de técnicas de ensino. De 

acordo com Nóbrega (2010), tal como ocorreu com o ensino de Português como Língua 

Materna (PLM), o ensino de PLE vivenciou tais princípios, já que foi influenciado pelas 

abordagens11 e métodos de ensino de línguas que partiam da premissa de que aprender uma 

língua é dominar códigos estruturados, é adquirir suas estruturas gramaticais por meio da prática 

de exercícios de regras linguísticas. A autora destaca a influência, nas aulas de PLE, da 

 
 
 
 

11 Conforme Leffa (1988, p. 212), a abordagem diz respeito aos pressupostos teóricos acerca da língua e da 
aprendizagem. A abordagem varia na medida em que varia determinado pressuposto teórico. Diferentemente da 
abordagem, o método apresenta uma abrangência mais restrita e pode estar contido sob determinada abordagem. 
De acordo com Leffa (1988), o método não trata, necessariamente, de pressupostos teóricos da aprendizagem de 
línguas, mas de normas de aplicação de tais pressupostos, envolvendo, por exemplo, regras para a seleção, 
ordenação e apresentação dos itens linguísticos, assim como normas de avaliação para a elaboração de determinado 
curso. 
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abordagem da gramática-tradução12 e da abordagem audiolingual13, pois acreditava-se que tais 

metodologias de ensino de línguas forneceriam soluções para os problemas relativos à 

linguagem encontrados na sala de aula. 

Moita Lopes (2009) aponta que com o desenvolvimento do trabalho realizado por 

Widdowson, no final dos anos de 1970, já aparece a distinção entre LA e aplicação de 

Linguística. Widdowson (apud MOITA LOPES, 2009) sugere que a linguística aplicada, ramo 

teórico da pedagogia de ensino de línguas, deva buscar outro objetivo para o ensino de língua 

estrangeira que não esteja respaldado, necessariamente, na Linguística: “a Linguística Aplicada 

só pode ser uma área autônoma de investigação na medida em que se livrar da hegemonia da 

linguística e negar as contradições de seu próprio nome” (WIDDOWSON,1979a, p. 235 apud 

MOITA LOPES, 2009, p. 15). A crítica proposta por Widdowson contribuiu, 

significativamente, para o desenvolvimento da linguística aplicada, porque estabelece um 

campo que começa a pensar a investigação da LA como área mediadora, reconhecendo a 

relevância de outras formas de conhecimento14 para investigação do ensino-aprendizagem de 

línguas em uma perspectiva interdisciplinar. 

Devido, então, à descrença em atividades centradas na forma e em trechos 

descontextualizados de amostras da língua (NÓBREGA, 2010), na década de 1970, aparecem 

estudos baseados na competência comunicativa, influenciando diretamente o ensino de PLE. 

No entanto, Nóbrega (2010) afirma que ainda era possível encontrar materiais didáticos usados, 

na sala de aula, baseados na forma/estrutura da língua. 

No texto pioneiro para o campo dos estudos da LA, no Brasil, intitulado A propósito de 

Linguística Aplicada, Marilda Cavalcanti (1986) já alerta aos pesquisadores e aos linguistas 

aplicados sobre a urgência das pesquisas em LA considerar os estudos da linguagem em suas 

 
 

12 Leffa (1988, p. 214) aponta que a abordagem da gramática-tradução surgiu com o interesse pelas culturas grega 
e latina na época do renascimento. Até hoje, a abordagem continua sendo empregada, com diversas adaptações e 
finalidades mais específicas. A ênfase está no forma escrita da língua, levando em consideração o domínio da 
terminologia gramatical e o conhecimento profundo das regras do idioma. 

 
13 Leffa (1988, p. 221-222) afirma que a abordagem audiolingual surgiu durante a Segunda Guerra Mundial quando 
o exército americano necessitou de falantes fluentes em várias línguas estrangeiras, mas não encontrou. Para que 
os soldados pudessem se comunicar, com urgência, em determinada língua estrangeira, a abordagem audiolingual 
valorizou a oralidade em detrimento da escrita. A implicação pedagógica da abordagem audiolingual era de que o 
estudante deveria primeiro ouvir e falar, depois ler e escrever. Partiam da premissa de que a língua é fala e não 
escrita. Portanto, o estudante só deveria ser exposto à língua escrita quando os padrões da língua oral já estivessem 
bem automatizados. 

 
14 Segundo Moita Lopes (2009), as publicações de Widdowson (1983) utilizavam conhecimentos advindos 
principalmente da teoria linguística, da Psicologia Cognitiva e da Sociologia a partir de uma visão interdisciplinar. 
Widdowson (1983) considerava que nenhuma área do conhecimento pode dar conta da teorização necessária para 
compreender o complexo processo envolvido nas ações de ensinar e aprender uma língua em salas de aulas. 
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práticas sociais. Para tanto, a autora sugere ser necessário desfazer o mal-entendido em relação 

ao equacionamento da LA como aplicação de teorias linguísticas ao ensino de línguas, porque 

o percurso de pesquisa em LA difere do caminho da pesquisa em Linguística. 

Na descrição proposta por Cavalcanti (1986, p.6), a LA está preocupada em detectar 

uma questão específica de uso da linguagem, a fim de buscar subsídios teóricos em áreas de 

investigação relevantes às questões em estudo para, então, continuar com a questão na prática 

e completar o ciclo com sugestões de encaminhamento. Diferentemente da LA, a Linguística 

tem como ponto de partida apenas uma teoria linguística que pode ou não recorrer a uma 

questão da prática. Caso recorra à prática, objetiva ou confirma determinada questão por meio 

de uma descrição ou análise de dados. 

No texto escrito por Cavalcanti, em 1986, já observamos a preocupação da autora com 

o desenvolvimento de uma LA voltada para questões sociais de linguagem e, assim, para uma 

possível educação linguística. Cavalcanti (1986) mostra a urgência de repensar a linguagem 

para além dos estudos propostos pela Linguística numa perspectiva multidisciplinar. 

Nessa ótica, Silva (2015) menciona que a proposta discutida por Cavalcanti (1986) é 

reajustar o foco das lentes da disciplina, no Brasil, para ação social por meio da linguagem de 

modo mais amplo. Com isso, a linguagem passaria a ser vista como mediação e prática social 

que promoveria o encontro entre agentes sociais em diversos graus de participação na 

sociedade. A LA reivindicaria para si um lugar próprio (SILVA, 2015) no terreno dos estudos 

da linguagem, afastando-se da concepção de “auxiliar da linguística”, que por muito tempo a 

rotulou como consumista das teorias linguísticas. 

Então, embora parece haver consenso entre os autores que o objetivo de investigação da 

LA é a linguagem como prática social e não como instrumento de comunicação, Silva (2015) 

ressalta que as pesquisas desenvolvidas na área da Linguística Aplicada ainda, em pleno século 

XXI, continuam preocupadas com o como funciona das coisas do que com o agente envolvido 

nas práticas de linguagem. O autor argumenta que, normalmente, é possível encontrar em 

algumas pesquisas na área da LA a ausência dos agentes envolvidos nas práticas linguísticas e 

sociais de linguagem. Dito diferentemente, é possível encontrar trabalhos voltados para um 

conjunto de dados linguísticos que não dialogam com a perspectiva do/as participantes nas 

práticas sociais de linguagem. 

Como se pode notar, a relação que a linguística aplicada mantém com a linguística é 

recorrente na vida adulta da disciplina, apesar da lógica da linguística não funcionar diante dos 

princípios que caracterizam a investigação da LA, na contemporaneidade, como (in) disciplina 
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sem limites, híbrida e heterogênea, preocupada com a redescrição da vida social na 

contemporaneidade. 

 
O projeto que vejo como parte de uma agenda ética de investigação para a LA envolve 
crucialmente um processo de renarração ou redescrição da vida social como se 
apresenta, o que está diretamente relacionado à necessidade de compreendê-la. Isso é 
essencial para que o linguista aplicado possa situar o seu trabalho no mundo, em vez 
de ser tragado por ele ao produzir conhecimento que não responde às questões 
contemporâneas em um mundo que não entende ou que se vê como separado de si 
como pesquisador [...] (MOITA LOPES, 2006, p. 90). 

 
A partir da discussão levantada por Moita Lopes, é preciso que os linguistas aplicados 

questionem as formas tradicionais de construção de conhecimento sobre os outros a partir de 

suas pesquisas. Para o autor, isso só será possível quando houver a produção de novos 

conhecimentos que considerem a vida social como ela, realmente, se apresenta. Caso contrário, 

como ele mesmo afirma, seremos tragados pela própria LA ao produzir conhecimento que não 

dê resposta ao meio social em que estamos inseridos. Assim, entendemos ser necessário 

redescrever nossos objetivos ao ensinar uma língua estrangeira, considerando que estamos 

lidando com a formação crítica, ética, moral e social de um sujeito heterogêneo, fluído, 

complexo - que se constitui na relação com outros sujeitos, por meio dos processos discursivos 

- em uma associação ideológica e de poder. 

Partindo da reflexão apontada pelo autor, podemos afirmar que falta ao ensino de 

línguas estrangeiras o conhecimento que reflete as mudanças que estão ocorrendo na vida 

contemporânea, em direção a um projeto epistemológico com implicações sobre a vida social. 

Em outras palavras, falta ao ensino de línguas a compreensão sobre os sujeitos que estão 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, bem como a compreensão dos efeitos 

ocasionados pelo processo de mudança conhecido como globalização, seu impacto sobre a 

linguagem e a identidade cultural do sujeito pós-moderno. 

Conforme aponta Stuart Hall (2001, p. 40), falar de línguas significa “ativar a imensa 

gama de significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas culturais”. 

Nesse sentido, é preciso reconhecer novas formas de politização e de domínios dinâmicos de 

conhecimento que permitam a redefinição de papéis, de novas formas de pensar e dar respostas 

às práticas sociais que estamos vivendo no século XXI. É nesse contexto que se inscreve a 

perspectiva indisciplinar. 

Moita Lopes (2009, p. 19) afirma que a Linguística Aplicada Indisciplinar é vista como 

uma área que pensa de forma diferente, porque preconiza que o conhecimento pode ser 

construído no entrecruzamento disciplinares. Por isso, pode ser considerada uma área mestiça 
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e nômade, que vai além de paradigmas já consagrados, já que tem como objetivo atravessar 

limites ou tentar ‘pensar nos limites’ ou ‘para além dos limites’ do que já está posto como 

verdade, redefinindo ou reteorizando a concepção de sujeito, das práticas discursivas, da 

produção de conhecimento e, consequentemente, do modo de fazer pesquisa em LA. Por sua 

vez, Pennycook (2006) afirma que a Linguística Aplicada Crítica (LAC), como uma nova forma 

de antidisciplina ou conhecimento transgressivo, torna-se uma alternativa para o ensino de 

línguas estrangeiras, na medida em que assume uma abordagem mutável e dinâmica para 

questões da linguagem em contextos múltiplos. 

Ao assumir um novo modo de pensar e fazer problematizador de compreender o mundo 

pós-moderno, a LAC traz à baila todo um novo conjunto de questões e interesses que carecem 

de reflexão, como identidade, sexualidade, acesso, ética, desigualdade, desejo ou a reprodução 

da alteridade, que até então não tinham sido considerados como de interesse da Linguística 

Aplicada. De tal maneira, a LAC vai além dos limites normativos a partir do momento que 

envolve questões éticas e políticas em direção à ação e à mudança, no intuito de propor um 

rompimento com a concepção de língua/linguagem do positivismo e do estruturalismo. 

Quanto ao termo transgressivo, Pennycook (2006) afirma que se refere à necessidade de 

nós, pesquisadores e linguistas aplicados, termos instrumentos políticos e epistemológicos 

necessários para transgredir as fronteiras do pensamento e das políticas tradicionais de ensino 

de línguas, ou seja, a LA transgressiva almeja atravessar fronteiras e quebrar regras, 

especialmente porque deseja ousar pensar de forma diferente e trazer para o cerne da discussão 

formas de conhecimentos e outras questões de pesquisa que se afastam dos pares reafirmados 

pelo estruturalismo. 

É importante salientar que a Linguística Aplicada Transgressiva não abre somente o 

arcabouço intelectual para muitas outras influências, mas aponta para os debates sobre 

“aplicação de linguística” versus “linguística aplicada”. A LAC nos conduz para além de uma 

concepção de LA como domínio de trabalho interdisciplinar. 

Essas questões foram aludidas no cerne da LA devido aos estudos da linguagem, no 

século XX, com a “virada linguística e cultural”, “virada crítica” ou “virada icônica”. De acordo 

com Pennycook (2006, p. 77), a virada linguística passa a ser compreendida não só como o 

lugar para as formas reais e possíveis de organização social e suas consequências sociais 

políticas, como também o lugar para nossa subjetividade ser construída. O autor adverte que a 

LA tem problemas para reconhecer a virada linguística na própria linguística, porque, assim 

como a linguística, é possível encontrar trabalhos desenvolvidos na área da LA que dão ênfase 

a compreensões estreitas de linguagem e a abordagens limitadas de pesquisas. 
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Pennycook (2006) ressalta, também, que o campo da LA tem sido lento na focalização 

de questões que priorizem as práticas discursivas de linguagens e o sujeito como descentrado. 

A compreensão do papel discursivo na constituição do sujeito, o sujeito como múltiplo e 

conflitante, a necessidade de reflexividade na produção do conhecimento está emergindo 

lentamente nas pesquisas desenvolvidas na área da Linguística Aplicada no século XXI. 

A perspectiva crítica da LA fornece subsídios para a redefinição da concepção de 

língua/linguagem no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, em particular de PLE, visto 

que explora o caráter histórico, político e cultural da língua ao considerar, no seu arcabouço 

teórico, o reconhecimento dos estudos de outros campos teóricos, como da Análise do Discurso, 

por exemplo, a consolidação dos estudos culturais, a realidade política e cultural do mundo pós- 

colonial, das teorias dos filósofos Michel Foucault e Frantz Fanon sobre a relação de poder e o 

colonialismo europeu, respectivamente. 

Rajagopalan (2003) pontua que a grande inovação, com a chegada da postura crítica, é 

exatamente reconhecer a relevância de outros campos do conhecimento para os estudos da 

Linguística Aplicada. Podemos mencionar, como exemplo, os estudos da Análise do Discurso. 

O campo de estudos da AD traz questões relativas à concepção de língua/linguagem, sujeito e 

ideologia que nos possibilitam (re)pensar a prática de ensino de PLE, assim como nos 

aproximam da proposta da Linguística Aplicada Crítica, porque a LAC reteoriza o sujeito da 

LA, as práticas discursivas em que é construído a concepção de língua/linguagem que 

precisamos assumir no contexto de ensino-aprendizagem. 

Os estudos da Análise do Discurso nos permitem (re)pensar o ensino de produção escrita 

em LA, porque nos oferecem meios para compreender a escrita como processo discursivo, 

conforme veremos posteriormente. Tal movimento permitirá pensar em pesquisas na área da 

LA que se afastem da concepção de língua/linguagem com conotações mentalistas ou com 

qualquer associação a uma suposta interioridade psicológica. A Análise do Discurso nos leva a 

compreender que estamos diante de um sujeito descentrado que se constitui na e pela 

linguagem, na relação que se estabelece entre sujeitos no processo discursivo. 

Ao mobilizar conceitos das teorias discursivas e culturais, a perspectiva da LAC nos 

permite refletir sobre a linguagem no ensino de línguas, bem como refletir sobre o papel que 

ocupa o sujeito nesse processo. Ao assumir essa perspectiva, estamos diante de um grande 

desafio: redefinir a concepção de língua/linguagem no ensino de línguas estrangeiras. Cabe à 

nós, professores e pesquisadores, buscar caminhos alternativos para tal mudança, pois, ensinar 

língua estrangeira é considerar que a linguagem é sempre heterogênea e que o sujeito sempre 

está. 
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Redefinir o ensino-aprendizagem de Português como Língua Estrangeira significa 

atravessar fronteiras no campo do conhecimento que nos permita compreender como o 

estudante de língua estrangeira se constitui em uma língua estranha. Trabalhar a partir desse 

ponto de vista é discutir outros modos de fazer pesquisa na área de ensino-aprendizagem de 

línguas. Pensar sobre a prática de ensino de PLE, nesse contexto, é uma forma de refletir e 

apresentar novas possibilidades de politizar o ensino de línguas estrangeiras, porque 

acreditamos no caráter formador do ensino de línguas. 

 
2.2 Concepção de língua/linguagem numa perspectiva discursiva 

 
 

(Re)pensar o ensino de línguas estrangeiras na perspectiva da Análise do Discurso nos 

possibilitará direcionar um olhar discursivo para a concepção de língua/linguagem, no ensino 

de produção escrita, em PLE. Assumir a concepção de língua/linguagem num viés discursivo 

significa considerar que a língua é o lugar de produção de efeitos de sentidos na relação com o 

sujeito que a produz e com a história que a determina. Significa considerar a tomada de posição 

do sujeito em determinada língua estrangeira, possibilitando a ele se identificar com a língua- 

cultura, com a qual está em contato, consigo mesmo e com o outro. 

Nesse sentido, a AD nos permite reconhecer que o sujeito não se constitui fora do 

discurso. Ao contrário, o sujeito se constitui no discurso, em locais históricos e específicos de 

formações e práticas discursivas específicas. Em outros termos, o sujeito que está em contato 

com determinada língua estrangeira se constitui na língua do outro a partir daquilo que é 

deixado de fora, de seu exterior. 

Diante disso, não podemos tomar a língua como instrumento de comunicação. Estamos 

falando de sujeitos de linguagem que estão sempre incompletos, sendo sempre formados pelo 

processo de identificação no ensino de línguas estrangeiras, de um sujeito que precisa se 

assujeitar para ser sujeito, para interpretar e produzir sentido em uma língua familiarmente 

estranha. Portanto, assumir a concepção de língua/linguagem no ensino de PLE, num viés 

discursivo, significa compreender a língua como objeto de uma prática complexa, que solicita 

o sujeito, seu modo de relacionar-se com os outros e com o mundo (SERRANI, 2005). 

Então, à luz dos estudos da teoria da Análise do Discurso, deslocaremos a visão de 

língua como estrutura linguística ou instrumento de comunicação para língua como processo 

discursivo. Como vimos na seção anterior, o desenvolvimento de pesquisas na área da 

Linguística Aplicada Crítica exige novos modos de teorizar e fazer pesquisa em Linguística 
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Aplicada em uma perspectiva indisciplinar (MOITA LOPES, 2006, 2009), crítica ou 

transgressiva (PENNYCOOK, 1998, 2006). 

A perspectiva da indisciplinaridade em LA envolve o desenvolvimento de pesquisas no 

entrecruzamento disciplinar (MOITA LOPES, 2009). Desse modo, consideramos crucial 

(re)pensar o ensino de línguas estrangeiras, especificamente o ensino de PLE, por meio dos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso. A perspectiva instaurada pela AD nos 

possibilitará não pensar na linguagem como espaço do óbvio ou do “semanticamente normal”, 

uma vez que sua teoria produzirá outro lugar de conhecimento para a concepção de 

língua/linguagem e para a concepção de produção escrita no ensino de línguas estrangeiras, 

ainda que a AD, em sua essência, não esteja relacionada diretamente ao ensino de línguas. 

Nessa perspectiva, apresentaremos como a Análise do Discurso compreende a 

concepção de língua/linguagem num viés discursivo e, posteriormente, a concepção de sujeito. 

De acordo com Macherey (2015), preocupado com o fazer teórico da ciência, Michel Pêcheux 

inaugurou um novo campo de estudos, a teoria do discurso, se apoiando nos problemas 

linguísticos, em particular sobre a concepção de língua/linguagem como instrumento de 

comunicação, a fim de proceder um transbordamento da esfera linguística, deslocando o seu 

olhar para a base do discurso e o seu funcionamento ideológico nas práticas sociais. O autor 

salienta que o estudo proposto por Pêcheux desafiou a ortodoxia dominante, porque apostou na 

transdiciplinaridade ao efetuar intercâmbios com outros campos do conhecimento, interrogando 

o próprio fazer científico das ciências sociais. 

Em meados dos anos de 1960, havia nas ciências humanas e sociais o desenvolvimento 

de pesquisas pautadas em práticas de leituras nas formas de análise do conteúdo da 

comunicação e do objetivismo científico. Nessa direção, Milner (1987) aponta que os linguistas 

estruturalistas concebiam a língua como se os indivíduos não a falassem, considerando-a como 

um princípio lógico, em que não há espaço para a incompletude dos sentidos. De tal maneira, 

criou-se um imaginário de perfeição da língua descrita por itens lexicais, que a tomou em sua 

completude. A língua passou a ser, assim, objeto de regras e quadros que desenhavam seus 

lineamentos e sua representação na órbita da ciência. 

Pêcheux e Gadet (2011 [1982]) afirmam que as ciências sociais, influenciadas pelo 

positivismo e, consequentemente, pelo estruturalismo linguístico, passam a observar os textos 

“objetivamente” em busca do que “o texto quis dizer”. Com efeito, surge a Análise do Discurso 

para combater as formas espontâneas ou sofisticadas de como eram feitas essas leituras voltadas 

às descrições de arranjos textuais discursivos positivistas (PÊCHEUX, 2015 [1983]). Por meio 

de uma leitura sintomática dos “Grandes Textos”, em torno de Marx-Freud-Saussure, a AD se 
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constitui como disciplina que se faz no “entremeio”, entre três domínios disciplinares, a saber: 

o Marxismo, a Psicanálise e a Linguística. 

A esse respeito, Henry (1997 [1969], p.14) salienta que Michel Pêcheux abriu uma 

fissura teórica no campo dos estudos da linguagem apoiado no materialismo histórico, tal como 

Louis Althusser o havia proposto a partir de sua leitura sintomática de Marx, a psicanálise, tal 

como reformulou Jacques Lacan, através de seu retorno a Freud, assim como ao estruturalismo 

por meio dos estudos propostos por Ferdinand de Saussure, no CLG (2003 [1916]), em relação 

a dicotomia langue (língua) e parole (fala). Diante dessa tríade, Pêcheux combate o excessivo 

formalismo linguístico vigente no estruturalismo e nas pesquisas desenvolvidas em ciências 

sociais. Novas práticas de leituras surgiram a partir dos estudos dos “Grandes Textos”, no 

intuito “de se colocar em posição de ‘entender’ a presença de não-ditos no interior do que é 

dito” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 44). 

A crítica proposta por Pêcheux incide fortemente no corte saussuriano. Saussure, para 

buscar a cientificidade e a legitimidade para os estudos sobre a língua, separa a língua da fala. 

Nesse movimento, separa-se ao mesmo tempo “1º, o que é social do que é individual; 2º, o que 

essencial do que é acessório e mais ou menos acidental” (SAUSSURE, 2003 [1916], p. 22). Ao 

considerar a língua como social, Saussure excluirá o falante da língua, o qual “não pode nem 

criá-la, nem modificá-la” (SAUSSURE, 2003 [1916], p. 22). Com a exclusão do sujeito, 

buscava-se a concepção de uma língua objetiva e padronizada como resposta às pesquisas de 

cunho positivista. O sujeito era visto como elemento suscetível de perturbar a análise do objeto 

científico (LEANDRO FERREIRA, 2003). Então, seria mais fácil normalizá-lo, ou melhor, 

ofuscá-lo. 

A partir daí, surge a necessidade de pensar “um projeto que não fosse nem o da língua, 

nem o da linguagem, mas o do discurso, com suas próprias modalidades de funcionamento” 

(MACHEREY, 2015, p. 14) inscritas nos processos sócio-históricos, cujos efeitos produzem 

sentidos em uma base de conflitos, que, em última instância, são os conflitos ideológicos de 

toda tomada de palavra. Nessa direção, por meio de uma leitura sintomática do texto de 

Saussure, o conceito de discurso será instaurado por Pêcheux no deslocamento entre língua/fala 

para língua/discurso. Maldidier (2011, p. 44) aponta que o discurso será pensado sob um modo 

de ruptura epistemológica com a ideologia subjetivista que reina nas ciências sociais e regula a 

leitura do texto. 

Desta feita, Michel Pêcheux deslocou o seu olhar para o discurso a partir das condições 

históricas e sociais de sua produção, sendo a ideologia o elemento motor desse processo. 

Enquanto práticas, as ideologias existem sob a forma de formações ideológicas (Aparelho 
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Ideológico do Estado - AIE) que se manifestam em uma dada formação discursiva15 (FD). Por 

isso, não podem ser consideradas como ideias, mas como mecanismos de dominação que 

atravessam o discurso (PÊCHEUX, 1997 [1975]) e fornecem aos indivíduos a evidência 

empírica de sua identidade e de seu lugar na formação social. 

Desse modo, em uma tentativa anti-positivista, Pêcheux produziu uma ruptura no campo 

da linguística ao se afastar da concepção de língua/linguagem como princípio de classificação 

e do “sujeito da ciência” ou do “sujeito do conhecimento” como a origem do dizer. Ele 

reconhecerá os jogos dos efeitos ideológicos operando no discurso, até então, desconhecidos 

nas pesquisas em linguística. Sob essa ótica, afirma Paul Henry (1997 [1969], p. 25). 

 
Pêcheux recusa completamente a concepção de linguagem que a reduz a um 
instrumento de comunicação de significações que existiriam e poderiam ser definidas 
independentemente da linguagem, isto é, ‘informações’. Esta teoria ou concepção da 
linguagem é, para ele, uma ideologia cuja função nas ‘ciências humanas e sociais’ 
(onde ela é dominante) é justamente mascarar sua ligação com a prática política, 
obscurecer essa ligação e, ao mesmo tempo, colocar estas ciências no prolongamento 
das ciências naturais. 

 
A partir da citação arrolada, podemos observar a preocupação já demostrada por 

Pêcheux com a homogeneidade lógica estabelecida no campo das ciências humanas e sociais, 

as quais foram colocadas no mesmo espaço de simplificação das ciências naturais. No livro O 

discurso: estrutura ou acontecimento, Pêcheux (2015 [1983]) retoma essa questão quando 

discute sobre as ciências sociais como espaço do logicamente estabilizado, ou seja, como o 

espaço da univocidade do sentido. De acordo com o autor, esses espaços implicam o uso 

regulado de preposições lógicas do tipo (Verdadeiro ou Falso) que refletem propriedades 

estruturais independentes da enunciação. Essas propriedades se inscrevem, transparentemente, 

em um espaço discursivo de uma série de evidências lógico-práticas. Com efeito, o espaço do 

logicamente estabilizado nega a equivocidade da linguagem e normaliza o “sujeito 

pragmático”, enquanto estável, homogêneo e centrado. Então, para Pêcheux (2015 [1983]), o 

reducionismo lógico do rigor positivista desperta no sujeito uma sensação de ilusão e de 

controle pleno de seu dizer. 

Nessa esteira, Henry (1997 [1969]) aponta que quando a linguagem passa a ser 

entendida como origem, ou como algo que encobre uma verdade existente, independentemente 

 

 

15 Segundo Pêcheux (1997 [1975], p. 162), a formação discursiva é definida como aquilo que, numa formação 
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determina o que pode e deve ser dito. 
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dela própria, o sujeito não passa a ocupar uma posição no dizer. Trazendo essa discussão para 

o ensino de produção escrita, nas aulas de línguas estrangeiras, podemos afirmar que, quando 

o estudante é solicitado a produzir um texto, ele é obrigado a aplicar o estudo da gramática, do 

vocabulário que aprendeu, durante a unidade do livro didático, em sua produção textual. Nesse 

movimento, consequentemente, o estudante perde a possibilidade de produzir sentidos no ato 

de escrever, porque, segundo Pfeiffer (1995, p. 37), além de não se sentir dono de seu dizer, 

uma vez que é coagido a escrever bem um texto para ser avaliado, ele não entra no efeito da 

linguagem, pois não toma posição na FD que o domina. O texto, por sua vez, perde a sua função 

essencial de provocar efeitos de sentidos, após elaborado, na relação entre o leitor e o estudante, 

para ser apenas o espaço de reconhecimento de unidades e estruturas linguísticas cuja 

funcionalidade parece rejeitar a posição que o sujeito ocupa em determinada formação 

discursiva (CORACINI, 2010). 

Essa concepção de língua/linguagem que se instaura, muitas vezes, no ensino de línguas 

estrangeiras, inscrita no espaço do logicamente estabilizado, por meio da busca de um ‘mundo 

logicamente normal’, supõe que “todo sujeito falante sabe do que se fala” (PÊCHEUX, 2015 

[1983], p. 31). A evidência da transparência da linguagem, então, é responsável pela evidência 

de que nós somos sujeitos pragmáticos e que este fato não constitui nenhum problema, ou seja, 

a evidência da linguagem oculta que o “sujeito é desde sempre um indivíduo interpelado em 

sujeito” (PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 155), criando, assim, a ilusão da objetividade da 

linguagem. Noutras palavras, a evidência da linguagem é consequência de uma tradição 

racionalista baseada no controle e objetividade das coisas do mundo (PFEIFFER, 1995), que 

crê na transparência, na relação direta e unívoca, entre a linguagem e o mundo. 

Nessa concepção, adiantamos que a produção escrita de determinado texto é tomado 

como se houvesse uma relação direta entre pensamento, linguagem e mundo (ORLANDI, 

1996), em que o estudante possa depositar todo o seu conhecimento linguístico nele e, assim, 

ser possível capturar suas intenções e suas mensagens. A esse respeito, Souza (1999b) afirma 

que essa aparente transparência da linguagem é um efeito ideológico que faz com que o sujeito 

tenha a ilusão de que o sentido do texto encontra-se nas palavras. Isso é possível porque o 

sujeito acredita ser a origem do dizer, ou seja, acredita que pode controlar o seu dizer, o que 

resulta no apagamento das condições de produção de seu discurso e de sua autoria na produção 

textual. 

Michel Pêcheux (1997 [1975]) mostrou que o sujeito não é origem do dizer ao inscrevê- 

lo entre a ideologia (pela noção de assujeitamento) e a psicanálise (pela noção do inconsciente), 

ambos constituídos e revestidos materialmente pela linguagem (LEANDRO FERREIRA, 
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2003). O teórico considerou, a partir de Althusser, que o sujeito é um efeito ideológico 

elementar: “a Ideologia interpela os indivíduos em sujeitos [...], ou seja, ‘o não-sujeito’ é 

interpelado-constituído em sujeito pela Ideologia” (PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 155). Dito de 

outro modo, é enquanto sujeito que qualquer indivíduo é ‘interpelado’, ou melhor, é chamado 

a ocupar uma posição determinada no discurso. Logo, o sujeito é interpelado pela Ideologia, 

mas ele não se dá conta disso devido à transparência e à evidência da linguagem, isto é, a 

ideologia é responsável por mascarar, sob a transparência da linguagem, o caráter material do 

sentido das palavras e dos enunciados. 

 
O sujeito é sempre, e ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo 
inconsciente e isso tem a ver com o fato de nossos corpos serem atravessados pela 
linguagem antes de qualquer cogitação [...] a linguagem é também o que torna possível 
uma apropriação do real como a discordância do sujeito com a sua própria realidade 
da qual a neurose e a psicose representam as formas dramáticas (HENRY, 1992, p. 
188-189). 

 
Nesse contexto, o sujeito de linguagem é descentrado, ou melhor, o sujeito que a Análise 

do Discurso convoca é um sujeito que não está na origem do dizer, porque ele é afetado pelo 

inconsciente e pela ideologia. A partir desse laço entre inconsciente e ideologia é que o sujeito 

da AD produz o seu discurso (INDURSKY, 2008), em uma dada formação discursiva. O 

sujeito, assim, constituído, é um sujeito histórico, ideológico, mas ignora que o é, pois, em sua 

constituição, é afetado pelo inconsciente. Como aponta Orlandi (2015 [1999] p.18), o sujeito 

da AD é afetado pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo o controle de 

como elas o afetam. A intervenção da linguagem é determinante para a construção teórica do 

sujeito da AD, que lhe atribuirá uma materialidade linguística e histórica própria. Assim, “a 

linguagem deixa de ser fato substituto da ‘natureza humana’, ou do ‘espírito humano’ ou da 

‘estrutura do espírito humano’ enquanto princípio de classificação ou enquanto origem” 

(HENRY, 1997 [1969], p. 29). 

Quando assumimos os princípios teóricos da AD, estamos considerando a linguagem 

como prática social, ou seja, como espaço para o trabalho simbólico, constitutivo do homem e 

de sua história (ORLANDI, 1996, p. 28). A concepção de língua/linguagem proposta pelos 

estudos pecheutianos abandona a univocidade, a completude e a transparência da linguagem ao 

considerar a língua na sua opacidade, dotada de um real que lhe é próprio e sujeita ao 

atravessamento do histórico, do ideológico e do social. Portanto, a linguagem não se apresenta 

como um universo de signos linguísticos para aquisição da comunicação. A linguagem, como 

discurso, abre espaço para o discurso-outro. 
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Nesse viés, Pêcheux (2015 [1983], p. 53) afirma que “[...]todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para um outro [...]”. Tal deslocamento só é possível 

porque há o outro na sociedade e na história, abrindo a possibilidade de interpretar os 

enunciados. Por meio das filiações e memórias históricas, inscritas no interdiscurso, é possível 

que os sentidos produzidos no discurso se desloquem em dada condição de produção, 

considerando a formação ideológica de quem o (re)produz e de quem o interpretou. Logo, os 

estudos propostos por Pêcheux consideraram os sentidos produzidos por meio da linguagem, 

ou seja, os sentidos são construídos por meio da posição que ocupa o sujeito em dada formação 

discursiva. De tal maneira, o sentido não é unívoco. Isso significa dizer que o sentido sempre 

pode ser outro. 

Todavia, no ensino de produção escrita, os sentidos produzidos pelos estudantes- a partir 

do lugar social que ocupam- são apagados quando exige-se deles que saibam utilizar, 

corretamente, os aspectos morfológicos e sintáticos da língua. Conforme afirma Grigoletto 

(1999b, p. 83), o texto deve ser apreendido como fórmula e não construído na relação entre a 

materialidade linguística e histórica. Nesse viés, o sujeito é responsável pelo que diz, como 

origem do dizer. Por isso mesmo, o texto que produz deve ser bem feito. Em tal contexto, não 

há espaço para a interpretação, para a produção de sentidos outros. Porém, os estudos propostos 

por Pêcheux nos mostrarão o aposto. A língua é o espaço da interpretação. Não podemos, 

portanto, considerá-la como transparente ou unívoca. A língua está intrinsecamente exposta ao 

equívoco. Como aponta Milner (1987), o real em que a língua se sustenta é percorrido por 

falhas, porque a língua se inscreve na incompletude, no impossível de dizer, impossível de não 

dizer de uma certa maneira. A linguagem, portanto, tropeça, se equivoca. 

Pêcheux (2015 [1983]) afirma, desse modo, que reconhecer o real próprio da língua é 

superar a língua como estabilidade lógica, isto é, é reconhecer a existência de um real simbólico 

inseparável do equívoco, da falha, dos deslizamentos de sentidos. O outro (sujeito), no discurso, 

possibilita a interpretação dos sentidos, isto é, fornece a condição de interpretação a partir do 

lugar em que ocupa no discurso. Podemos afirmar, então, que o sujeito não está isolado na 

língua, a língua o atravessa e o constitui na relação com o outro em um processo histórico, 

sociopolítico e ideológico. Podemos acrescentar, ainda, que a língua o atravessa e o constitui, 

na relação com o outro, por meio de um processo sociocultural. 

Desconsiderar a concepção de língua/linguagem num viés discursivo é ignorar o 

estudante de língua estrangeira como produtor de sentidos, assim como ignorar a sua relação 

com o contexto histórico e com a comunidade a que pertence. É desconsiderar, portanto, a 
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escrita como uma prática social que solicita o sujeito e o inscreve em dada formação discursiva 

a que pertence. 

Em nossa discussão, proposta na seção Por uma perspectiva discursiva para o ensino 

de escrita: novas possibilidades, novos desafios para o ensino de PLE, serão mobilizados 

conceitos da Análise do Discurso que nos permitirão (re)pensar o ensino de escrita como espaço 

de produção de sentidos. Assumir a concepção de língua/linguagem num viés discursivo 

possibilitará novos deslizamentos de sentidos no ensino de PLE, (re)posicionando o papel que 

ocupa o sujeito nas práticas sociais de linguagem. 

 
 

2.3 O lugar da cultura no ensino de línguas estrangeiras 
 

• A cultura sob a perspectiva materialista 
 

O termo cultura possui longa história e remete a uma variedade de fenômenos e a um 

conjunto de interesses compartilhados por estudiosos de diversas disciplinas, tais como: a 

sociologia, a antropologia, a história e a crítica literária (THOMPSON, 1995). Apesar de haver 

uma variedade de conceitos destinadas à palavra cultura, o seu termo apresenta certa 

complexidade, desde a sua origem, e ainda permanece uma questão em debate na 

contemporaneidade. 

A palavra cultura não é de fácil definição e não apresenta única definição, porque, com 

o objetivo de entender o seu significado, os estudiosos buscaram inúmeras definições para 

conceituá-la e, desse modo, para tentar fechar o seu sentido. (Re)pensar o conceito de cultura 

na contemporaneidade significa entender, como aponta Raymond Williams (1958), no ensaio 

A Cultura é de Todos16, que nós vivemos em uma cultura em expansão, e que todos os elementos 

constituintes dessa cultura também estão em expansão. De tal maneira, é pouco produtivo 

discutir que sentido se deve fixar para se falar de cultura. É necessário entendê-la no 

funcionamento da organização social (CEVASCO, 2001), considerando que o sentido de 

cultura se constrói por meio da relação do homem com a história. 

No desenvolvimento do trabalho que propomos, para compreendermos a discussão em 

torno da palavra cultura, nos filiamos ao materialismo cultural17 proposto por Raymond 

 
16 Ensaio publicado em inglês, em 1958, com o título original Culture is Ordinary. Tradução de Maria Elisa 
Cevasco. Sem data de publicação. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/68474445/A-Cultura-e- 
Ordinaria1. Acesso em: 20 set. 2017. 

 
17 Segundo Glaser (2008, p. 15), ao funcionar dentro do materialismo histórico, o materialismo cultural dedica-se 
à análise dos significados e valores que constituem determinada cultura, sem considerá-la como um todo social. A 
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Williams, considerado “pensador da cultura, crítico literário e socialista engajado na 

transformação do mundo social” (CEVASCO, 2001, p. 20). O trabalho proposto por Williams, 

conforme salienta Maria Elisa Cevasco (2001), não tem a pretensão de fechar o sentido sobre o 

termo cultura, mas alterar o debate em si, em resposta ao desenvolvimento da organização 

social e seus efeitos na crítica da cultura. 

 
[...] uma das lições do projeto de Williams é que ele constitui uma resposta produtiva 
a uma das grandes crises do pensamento de esquerda no século XX: escrever sobre a 
transformação socialista do mundo após as revelações dos horrores do stalinismo, 
sobre o potencial revolucionário de uma classe em processo de cooptação pelo 
consumismo facilitado por um momento de expansão do capital, ou sobre a 
necessidade da construção de uma cultura comum na era da mercantilização 
exacerbada da cultura de massas, não é certamente escrever em um momento 
favorável, mas sim marcar um espaço onde, na sua particularidade e em seus limites, 
a crítica de cultura possa contribuir para a transformação geral da sociedade 
(CEVASCO, 2001, p. 39-40, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, o projeto metodológico proposto por Raymond Williams é 

desafiador e faz parte de sua própria luta pessoal por uma cultura democrática. Por toda a sua 

vida, conforme assinala Glaser (2011), no prefácio do livro Cultura e Materialismo, o teórico 

galês procurou desenvolver um trabalho pautado nas complexas questões prático-teóricas que 

envolvem o conceito de cultura por não ser um pensador da teoria, mas um defensor de uma 

política democrática-socialista de transformação social. A sua experiência com o partido inglês, 

com o marxismo inglês dos anos 30, com a organização das relações sociais que vivenciou em 

seu pequeno vilarejo, no País de Galês, teve importância fundamental para a sua discussão em 

torno da palavra cultura (GLASER, 2008). 

 
[...] crescer naquele lugar era observar a configuração de uma cultura e seus modos 
de transformação. Eu podia ir para o alto das montanhas e olhar para o norte, e ver as 
fazendas e a catedral, ou para o sul, e ver a fumaça e o clarão da combustão na 
fornalha, fazendo um segundo pôr-do-sol. Crescer naquela família era constatar a 
formação de modos de pensar: o aprendizado de novas habilidades, as mudanças de 
relacionamentos, o surgimento de linguagens e ideias diferentes [...] (WILLIAMS, 
1958, p.1). 

 

A discussão proposta por Williams direcionará a cultura para um contexto social e 

histórico. Explicar a cultura nesse viés significa, para ele, compreendê-la como experiência 

 

reformulação do conceito de cultura proposto por Williams, tal como apresentado em Cultura e Sociedade e em 
seus livros subsequentes, ocorreu juntamente com a reformulação do materialismo histórico, centrado 
tradicionalmente na ideia de determinação da cultura pela base econômica da sociedade. Conforme o autor, o 
resultado da discussão proposta por Williams foi responsável pela elaboração de um trabalho capaz de 
compreender e responder às mudanças sociais, políticas e econômicas da sociedade capitalista. 
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pessoal e social, responsável por estruturar a organização da formação social (CEVASCO, 

2001). Desse modo, os seus estudos se afastam da cultura como forma de distinção social, ou 

para designar as artes, e direciona um olhar para um trabalho social. O seu engajamento e 

posição teórica representa o seu modo de luta contra o discurso de uma classe hegemônica. Em 

busca de uma resposta para os seus questionamentos, Williams imprimiu a sua própria 

concepção do termo cultura ao trazer novas interpretações para a palavra, repensando o 

materialismo histórico e reinterpretando seus pressupostos teóricos, o que gerou diversas 

críticas a sua proposta de trabalho. Como aponta Cevasco (2001), o teórico galês não teve receio 

de questionar o que já estava consolidado. Por não ser membro de uma igreja, Williams não se 

preocupou com heresias. 

Em sua obra emblemática, Cultura e Sociedade (1958), um dos textos que marca a 

formação e institucionalização dos Estudos Culturais, Raymond Williams (1969 [1958]) 

discute o conceito de cultura a partir de uma perspectiva histórica e social, considerando as 

transformações ocorridas na Inglaterra com o apogeu da Revolução Industrial, visto que “o 

conceito de cultura e a própria palavra, em seus usos gerais modernos, surgiram no pensamento 

inglês no período comumente chamado de Revolução Industrial” (WILLIAMS, 1969 [1958], 

p. 11). 

Os Estudos Culturais, que teve Williams como um dos principais fundadores, parte do 

princípio de que a cultura é um conceito crucial que necessita ser reapropriado para usos mais 

democráticos, visto que a cultura é responsável por segregar grupos sociais e, 

consequentemente, determinar quem tem direito a ela. De acordo com Cevasco (2001, p. 55), 

os estudos culturais não interessam a Williams apenas porque lhe permite expandir o campo e 

os métodos da literatura ou da sociologia ou da antropologia, mas também por exprimir uma 

posição relevante para se entender a cultura a partir do funcionamento da organização social, 

isto é, das transformações político-culturais da sociedade capitalista. Quatro palavras são os 

pontos básicos, por meio dos quais se delineia o seu estudo: indústria, democracia, classe e 

arte, o que o levará a compreender a estrutura do significado da palavra cultura como 

movimento amplo e geral de ideias e sentimentos. 

Na mesma direção conceitual, no livro Marxismo y Literatura (1977), o autor considera 

a cultura como processo social complexo ligado a dois termos: sociedade e economia. Na 

acepção do autor, a cultura evoluiu à proporção que a sociedade e a economia foram se 

modificando ao longo dos séculos, ganhando novos contornos, ainda que não harmonicamente. 

Williams (1988 [1977], p. 21) aponta que ao longo da história o conceito de cultura sofreu 

variação e complicação em seu desenvolvimento, porque se fundiu e, concomitantemente, se 
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confundiu devido às tendências e às experiências radicalmente diferentes presentes em sua 

formação. Por conta de seu desenvolvimento, a palavra cultura encontra-se entre os termos 

mais complexos da língua inglesa. Dessa forma, Williams (1969 [1958]) considera que o 

conceito de cultura deve ser pensado em contextos sociais sob os quais o termo foi se 

desenvolvendo no decorrer dos séculos, diante das transformações da indústria, da democracia, 

das classes sociais, das lutas de classes, das produções culturais (arte, literatura, cultura de 

massa, cultura popular). 

Entendemos, assim, que a discussão de Williams em torno da evolução do termo cultura 

centra-se nas mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram ao longo da história. 

Então, a partir do materialismo histórico, o teórico buscará aprofundar os estudos acerca da 

cultura, mas direcionando outro olhar para a tradição do campo marxista no que diz respeito à 

compreensão da metáfora espacial representada pela base e superestrutura. Para Cevasco (2001, 

p. 147), é importante mencionar que “a posição do materialismo cultural não é uma ‘crítica’ ou 

‘correção’ da tradição marxista”, ao contrário, como toda crítica histórica e materialista, é uma 

resposta aos desdobramentos reais das relações sociais que alteram a teoria. 

Para compreendermos a concepção marxista no que tange à relação que se estabelece 

entre base e superestrutura, e posterior entendimento sobre a posição de Williams ao marxismo 

ortodoxo, recorremos à discussão proposta por Louis Althusser em Ideologia e Aparelhos 

Ideológicos do Estado (1970) no que concerne à noção de base e superestrutura nos estudos 

marxistas. 

De acordo com Althusser (1995 [1970]), na perspectiva de Marx, a estrutura de qualquer 

sociedade é constituída por uma determinação específica: a base econômica ou infraestrutura, 

considerada como a “unidade das forças produtivas e das relações de produção” 

(ALTHUSSSER, 1995 [1970], p. 25), e a superestrutura, que comporta duas instâncias: o 

jurídico-político (o direito e o Estado) e a ideologia (as diferentes ideologias, religiosas, moral, 

política, etc.). Na metáfora da base e superestrutura pensada por Marx, a estrutura de toda 

sociedade é considerada como um edifício que comporta uma infraestrutura sobre a qual é 

possível erguer-se os dois andares da superestrutura. Nessa acepção, a base econômica 

determina o funcionamento das instâncias político-jurídicas e ideológicas de uma sociedade 

sendo, portanto, a infraestrutura considerada determinante e a superestrutura determinada. 

No decorrer de toda a sua obra (CEVASCO, 2001), Raymond Williams questionará as 

posições advindas do marxismo, a fim de buscar a formulação para uma teoria da cultura como 

um processo produtivo, material e social. Para tanto, Williams questionará a respeito do 

mecanicismo de base e superestrutura proposto no marxismo ortodoxo por não considerá-lo 
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satisfatório para compreender a relação entre cultura e sociedade. No capítulo intitulado 

Marxismo e Cultura, presente na obra Cultura e Sociedade, o teórico afirmará que entre os 

marxistas pareciam haver uso inadequado do termo cultura, visto que eles entendiam a cultura 

como produto intelectual e de imaginação de determinada sociedade, representada diretamente 

pela arte e literatura. Na metáfora marxista, a cultura era considerada como um produto 

secundário da sociedade, reproduzida por uma visão mecânica e econômica sem que houvesse, 

portanto, uma relação com a experiência social e individual dos sujeitos. 

Nesse ponto, Williams (1958) aponta que considerar a cultura como reprodução 

imaginativa da arte e da literatura, torna-a prescritiva e distante da experiência social e 

individual dos homens. 

 
Uma cultura são significados comuns, o produto de todo um povo, e os significados 
individuais disponibilizados, o produto de uma experiência pessoal e social 
empenhada de um indivíduo. É estúpido e arrogante presumir que qualquer um desses 
significados pode chegar a ser prescritos: eles se constituem na vida, são feitos e 
refeitos, de modos que não podemos conhecer de antemão (WILLIAMS,1958, p.5). 

 

Logo, segundo o autor, considerar a cultura como reprodução dos valores sociais 

corresponderia ao modo falho de usar o termo “superestrutura” para compreender a relação 

entre cultura e sociedade. Na verdade, o problema estava na interpretação marxista de não 

compreender a relação entre cultura e sociedade como experiência social e individual. 

De acordo com Cevasco (2001, p. 138), Williams reconhece a relevância e a 

contribuição dos estudos marxistas para entender a organização econômica da sociedade 

capitalista no século XIX. Como para todo marxista, a determinação última das relações sociais 

e culturais é a economia. O autor reconhece ser impossível separar a cultura das questões 

econômicas e políticas, conforme discutido no ensaio A Cultura é de Todos (1958). Contudo, 

para ele, o problema está no modo como as correntes teóricas marxistas compreenderam o 

significado de economia na relação entre a base/superestrutura interferindo, significativamente, 

na relação entre cultura e sociedade. Essa questão é basilar para a discussão em torno de uma 

teoria marxista da cultura. Para o teórico, a interpretação da cultura não se difundiu no 

marxismo devido ao uso engessado do modelo base/superestrutura pelos marxistas ingleses dos 

anos 30, em particular na Inglaterra, apesar de Marx utilizar esse modelo para opor-se às versões 

idealistas. 

A discussão proposta por Raymond Williams sobre a formulação de uma teoria marxista 

da cultura começará com um reexame das noções de base/superestrutura. Para isso, ele se 

afastará da ideia da base econômica como uma tópica, ou seja, como um lugar ou um espaço 
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de onde é possível emanar as determinações das relações de produções e passará a considerá- 

la como força organizadora das relações socioculturais. 

O reexame em relação às noções de base/superestrutura inicia-se no livro Cultura e 

Sociedade, em 1958, e ganha destaque no ensaio Base e superestrutura na teoria da cultura 

marxista, em 1973, e no livro Marxismo y Literatura, em 1977. Conforme Williams (2011 

[1973]), o conceito de superestrutura ficou subordinado ao conceito de base e, com isso, houve 

grande preocupação por parte do marxismo ocidental em qualificar a ideia de superestrutura. 

Após os estudos de Marx, o conceito de superestrutura “adquiriu o sentido principal de uma 

‘área’ unitária dentro da qual as atividades culturais e ideológicas poderiam ser colocadas” 

(WILLIAMS, 2011 [1973], p. 45). 

Segundo Williams (2011 [1973]), a noção de superestrutura, que ainda está longe de ser 

totalmente abandonada, foi vista como “reflexo” ou a reprodução da realidade da base na 

superestrutura, de forma mais ou menos direta, impossibilitando compreender a cultura como 

produto da experiência social e da criação dos sujeitos. O desenvolvimento posterior do 

pensamento marxista considerou que a relação entre a base e a superestrutura se estabelece a 

partir de uma relação por “mediação” ou “homologia”. Todavia, essa relação continua 

considerando a análise da base determinando diretamente a superestrutura. 

No livro Marxismo y Literatura, Williams (1988 [1977]) apontará que a metáfora 

formulada por base/superestrutura trouxe graves consequências para a descrição da arte e do 

pensamento, porque ambos foram considerados reflexos direto do mundo. Acreditava-se que a 

arte refletia a realidade, caso contrário, seria falsa e insignificante. Essa ideia surge a partir do 

pensamento positivista, sendo a metáfora do reflexo fundamental para sustentar tal concepção. 

A produção da arte foi incorporada a uma doutrina objetivista e estática, na qual a realidade, o 

mundo real, isto é, a base, poderia manter uma relação por meio da verdade científica e seus 

reflexos. O mesmo ocorreu com a linguagem que, segundo Williams (1988 [1977]), passou a 

ser considerada o modo de indicar a realidade, sendo compreendida como instrumento utilizado 

pelos homens para propósitos específicos. 

Para Williams (2011 [1973]), compreender a cultura a partir dessa relação é entendê-la 

como reprodução da sociedade, ou seja, como objeto sem relação com as atividades humanas. 

O grave problema está em considerar a relação entre base e superestrutura a partir de uma visão 

fixa da realidade. Nesse contexto, o autor pontua que é necessário compreender o termo 

determinar, de grande complexidade linguística e teórica, se quisermos compreender o processo 

cultural. 
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Determinar, no sentido teológico, apresenta “uma noção de uma causa externa que 

prediz ou prefigura por completo e que de fato controla totalmente uma atividade ulterior” 

(WILLIAMS, 2011 [1973], p. 44). Assim, é preciso evitar pensar a determinação como algo 

exercendo controle total sobre tudo e todos. Para Williams (2011 [1973]), é possível encontrar 

em muitas das aplicações da análise cultural marxista, de forma explícita ou implícita, 

determinar sendo usado no sentido de prefiguração, previsão ou controle. O autor afirma que é 

necessário que a noção de determinação seja usada como a de fixar limites e exercer pressões, 

uma vez que a sociedade está em constante transformação devido às forças políticas e 

econômicas. Nesse contexto, a experiência da prática social deve ser considerada, porque é 

responsável por tal transformação. 

Cevasco (2001) pontua que, na discussão proposta por Williams, apenas o sentido que 

vem da experiência social, isto é, o sentido de estabelecer limites e exercer pressão deve ser 

considerado. Com efeito, a base ou infraestrutura não seria produto ou estado controlado por 

forças econômicas, mas um processo que se faz nas atividades sociais e culturais próprias do 

homem. 

Sobre essa relação, Cevasco (2001, p. 144) afirma que os estudos propostos por 

Williams no que diz respeito à base ou à infraestrutura apontam para um processo dinâmico e 

contraditório. De acordo com o autor, se considerarmos a base como determinante ou como 

algo monolítico, estaríamos desconsiderando a ação humana, visto que tal ação já estaria 

prevista na estrutura abstrata que determina tudo. A partir dessa discussão, compreendemos que 

o pensamento marxista considerou a cultura como determinada pela base econômica da 

sociedade ao tomá-la como simples reflexo da infraestrutura socioeconômica. Nesse ponto, 

Williams (2011 [1973], p. 47, grifo nosso) afirma: 

 
Temos de reavaliar a ‘determinação’ para a fixação de limites e o exercício de 
pressões, afastando-a de um conteúdo previsto, prefigurado e controlado. Temos de 
reavaliar a ‘superestrutura’ em direção a uma gama de práticas culturais relacionadas, 
afastando-se de um conteúdo refletido, reproduzido ou especificamente dependente. 
E, fundamentalmente, temos de reavaliar ‘a base’, afastando-a da noção de uma 
abstração econômica e tecnológica fixa e aproximando-a das atividades específicas de 
homens em relações sociais e econômicas reais, atividades que contêm contradições 
e variações fundamentais e, portanto, encontram-se sempre num estado de processo 
dinâmico. 

 
Observamos, então, a preocupação de Williams em reexaminar a noção de base e de 

superestrutura para compreender a cultura como produto e produção de um modo de vida 

determinado e não como simples reflexo de uma base socioeconômica (CEVASCO, 2001), já 

que, para ele, a cultura produz e não apenas reproduz a realidade, por conta das contradições e 
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das variações inerentes a experiência social. Em outras palavras, isso significa dizer que a base 

socioeconômica da sociedade é mutável e contraditória. Assim, as práticas culturais são 

produções e criações dos sujeitos a partir de suas experiências com o meio social. Em relação 

a isso, podemos dizer que a contradição ocorre devido às relações dos homens com as condições 

de existência material que lhes é representada por meio da prática ideológica (ALTHUSSER, 

1995 [1970]). A produção e criação da cultura é consequência da relação imaginária dos 

indivíduos com as relações reais em que vivem num Aparelho Ideológico do Estado. 

Por esse ângulo, Williams (2011 [1973]) defenderá que é possível haver produção e 

criação, no campo da superestrutura, porque a cultura envolve a produção de significados e 

valores por determinadas formações sociais, sendo a cultura, portanto, um processo social. 

Segundo Williams (2011 [1973]), quando falamos sobre cultura, não devemos considerar a 

superestrutura como reflexo ou reprodução da estrutura econômica da sociedade, conforme 

determina o método interpretativo marxista. A cultura é um modo de vida e não a reprodução 

ou determinação das condições econômicas. Em outros termos, “a cultura é todo um modo de 

vida, e as artes são parte de uma organização social que é claramente afetada de forma radical 

por mudanças econômicas” (WILLIAMS, 1958, p. 4). 

Para compreender a complexidade do termo cultura e, dessa maneira, (re)pensar o seu 

conceito na visão marxista, Williams fará um percurso histórico no que tange ao 

desenvolvimento do termo cultura, revisando a área da antropologia, para entender como o seu 

sentido foi construído. Em suas obras, o teórico apontará que houve necessidade por parte da 

sociedade de fixar um sentido para a palavra cultura, conforme já apontado. Por isso, a cultura 

traz nas suas extensões e ambiguidades a história de disputas em busca da fixação de seu sentido 

para cumprir determinada função social (CEVASCO, 2001). A partir da fixação desses 

sentidos, o autor buscará entender a complexidade em torno da palavra cultura e sua relação 

com a organização social. Para entendermos o desdobramento do termo cultura, recorremos aos 

conceitos levantados por Williams. 

O teórico expõe que cultura, “anteriormente, significaria ‘tendência de crescimento 

natural’ e, depois, por analogia um processo de treinamento humano” (WILLIAMS, 1969 

[1958], p. 18). Quanto ao primeiro conceito, cultura remete à relação do homem com a natureza, 

ao cuidado com a colheita, com a plantação. Entretanto, com o desenvolvimento da sociedade, 

a palavra cultura “mapeia em seu desdobramento semântico a mudança histórica da própria 

humanidade da existência rural para a urbana [...]” (EAGLETON, 2011 [2000], p.10). Essa 

mudança desencadeia o segundo conceito mencionado por Williams (1969 [1959], p. 18): 

cultura passa a corresponder a um processo que envolve a relação do homem com a sociedade. 
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De acordo com Williams (1992), no século XIX, o termo cultura veio a designar, 

inicialmente, “um estado geral ou disposição de espírito”, no que diz respeito à perfeição 

humana. Em seguida, passa a designar “estado geral de desenvolvimento intelectual no conjunto 

da sociedade”. Mais tarde, corresponderia ao “corpo geral das artes”, acepção elitista do termo. 

No final do século XIX, designa “todo o sistema de vida, no seu aspecto material, intelectual e 

espiritual”. 

Dessa maneira, Williams (1992, p. 11) afirma que a palavra cultura faz referência ao 

modo de vida global de determinado povo ou de algum outro grupo social, determinado pela 

ordem econômica ou política. Durante o movimento romântico, em particular, a cultura passa 

a designar o modo de vida de um povo, os seus valores ‘humanísticos’, em oposição aos valores 

‘materiais’ que a Revolução Industrial colocava no centro da vida (CEVASCO, 2001). Para 

Williams (1988 [1977], p. 24), durante o período romântico, a cultura designa valores subjetivos 

e relativos, voltados para emoções, questões de espíritos. Em contraposição, com o apogeu da 

industrialização, o conceito de cultura esteve atrelado à ideia de civilização como forma de o 

homem alcançar os instrumentos necessários para chegar ao progresso da sociedade. Diante 

disso, o termo pode ser encarado como resultado de formas precursoras de convergência e 

divergência de interesses de determinada sociedade. 

Ao longo de sua reflexão, Williams (1992) destaca duas formas principais para o sentido 

de cultura, a saber: a) a ênfase no espírito formador de um modo de vida global, envolvendo 

atividades especificamente culturais, como linguagem, estilos de artes, tipos de trabalho 

intelectual; b) a ênfase na ordem social global no seio de uma cultura específica, no que tange 

à estilos de arte e tipos de trabalho intelectual, considerada produto direto ou indireto de uma 

ordem constituída por outras atividades sociais. 

O autor aponta que essas duas posições podem ser classificadas, respectivamente, como 

idealista e materialista. Na acepção idealista, a cultura busca o “espírito formador” por meio 

de estilos de arte e tipos de trabalho intelectual que manifestam os interesses e valores essenciais 

de um povo, da história de uma nação. Já na acepção materialista, a cultura representa uma 

ordem social geral até as formas específicas assumidas por suas manifestações culturais. 

 
Assim, há certa convergência prática entre os sentidos antropológico e sociológico de 
cultura como ‘modo de vida global’ distinto, dentro do qual percebe-se, hoje, um 
‘sistema de significações’ bem definido não só como essencial, mas como 
essencialmente envolvido em todas as formas de atividade social e o sentido mais 
especializado [...] de cultura como ‘atividade artísticas e intelectuais’ [...] de modo a 
incluir não apenas artes e as formas de produção intelectual tradicionais, mas também 
todas as ‘práticas significativas’- desde a linguagem, passando pelas artes e filosofia, 
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até o jornalismo, moda e publicidade - que agora constituem esse campo complexo e 
necessariamente extenso (WILLIAMS, 1992, p. 13). 

 
Nesse viés, para Williams (1969 [1958]), o termo cultura surgiu como abstração, como 

algo absoluto, que origina duas respostas genéricas: 1) a separação prática entre atividades 

morais e intelectuais e um ímpeto vigoroso de um novo tipo de sociedade; 2) a elevação dessas 

duas atividades como meio de apelação para o homem. Em qualquer dessas acepções, a cultura 

não foi apenas uma resposta ao método de produção à nova industrialização, mas também as 

relações pessoais e sociais como resposta à Democracia. Dito de outro modo: 

 
Cultura significava um estado ou um hábito mental ou, ainda, um corpo de atividades 
intelectuais e morais; agora, significa também todo um modo de vida. Essa evolução, 
como a dos significados originais e a de suas relações, não é acidental, mas geral e 
profundamente importante (WILLIAMS, 1969 [1958], p. 19, grifo nosso). 

 
Cevasco (2001, p. 45) afirma que Williams mostrará a partir dessa discussão que, tanto 

do ponto de vista conservador, quanto do ponto de vista progressista, a palavra cultura é usada 

para “aferir a qualidade de vida de um tempo, ou, até mesmo, para ser levada a outros povos, 

como bônus de uma invasão”. Essa invasão, por sua vez, será seguida de uma ocupação em que 

os valores da “cultura” dos vencedores são impostos aos invadidos. 

Em Versões de Cultura, Terry Eagleton (2011 [2000], p. 16), retomando a discussão 

proposta por Raymond Williams, afirma que a cultura torna-se uma forma de controlar os 

indivíduos e transformá-los em cidadãos politicamente corretos, responsáveis e de boa índole. 

Em outros termos, a cultura implica uma relação política como meio de controlar a sociedade 

civil e as atitudes dos indivíduos em uma ação civilizatória. O autor chama à atenção para o 

caráter homogeneizador da cultura. 

Para Eagleton (2011 [2000], p. 19), como sinônimo de civilização, a cultura torna-se um 

mecanismo de poder que moldará os sujeitos às necessidades de um novo tipo de sociedade 

organizada politicamente. Os interesses políticos passam a governar os interesses culturais. Ao 

fazer esse movimento, surge uma versão particular de humanidade segregando, portanto, 

aqueles povos que não são civilizados para assumir o poder responsavelmente. A cultura, 

portanto, exerce um papel de arma ideológica comprometida com os status quo. 

Diante do exposto, observamos que a cultura foi usada como forma de civilizar o homem 

para que ele pudesse tornar-se um cidadão que vivesse harmoniosamente em sociedade. Caberia 

ao Estado ser responsável por tornar os indivíduos aptos para a cidadania “como uma presença 

do universal dentro do âmbito particularista da sociedade civil” (EAGLETON, 2011 [2000], p. 

18). A escola, por sua vez, agiria como a voz do Estado para tornar os indivíduos civilizados 
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através da arte, da literatura, da música. Esse seria o único meio de torná-los grandes homens 

de cultura, sendo verdadeira fonte de pacificação e de luz da humanidade. Promovida pelos 

estados e suas instituições (escolas e universidades), a cultura assume posicionamento 

humanístico, como marca de uma classe média culta (KRAMSCH, 2017 [2013]), produto de 

um letramento canônico. 

Nesse momento, observamos o sentido de cultura como resgate dos valores morais, dos 

costumes e dos comportamentos tradicionais de determinado povo, na tentativa de se criar a 

ideia de uma cultura nacional que ajudasse a legitimar, por sua vez, um Estado Nacional. 

Segundo Williams (1988 [1977]), as ideias iluministas contribuíram, significativamente, para a 

idealização de uma sociedade racional e do verdadeiro conhecimento. Com essa visão, houve 

exclusão da história material, da história da classe trabalhadora e da indústria, mais tarde, 

resgatada pelos marxistas. 

Em A Cultura é de Todos (1958), Williams não aceita compreender a concepção de 

cultura relacionada à ideia de pessoa culta. O autor faz analogia com a Casa de chá que muitos 

de seus colegas costumavam frequentar em Cambridge. A reflexão de Williams nos permite 

indagar: ainda hoje, quantas pessoas também pensam como os frequentadores da Casa de chá 

ao falar sobre cultura? É a Casa de chá que frequentavam as pessoas consideradas cultivadas. 

Para Williams (1958, p. 2), “não eram, em sua grande maioria, particularmente eruditos”, mas 

se consideravam cultos por fazer parte de uma classe social mais elevada. Muitas pessoas 

frequentadoras da Casa de chá continuam insistindo que a cultura consiste em diferenças 

triviais de comportamento, do modo de usar a linguagem e a posição social que ocupam 

(WILLIAMS, 1958). Para o autor, essa ideia deve ser totalmente ignorada. 

De acordo com Williams (1958), se permanecermos com a ideia de cultura relacionada 

à erudição, estaremos construindo um muro em volta das pessoas comuns. Para ele, se a cultura 

for uma forma de segregar as pessoas, não deveremos aceitá-la. A Cultura é de Todos. É a partir 

dessa proposição que devemos começar a (re)pensar sobre o significado da palavra cultura no 

seio social. Consequentemente, é necessário buscar um conceito de cultura que permita 

compreender não apenas os monumentos e as artes, mas também como se constitui o nosso 

próprio modo de vida (CEVASCO, 2001) nas relações sociais. 

 
Toda sociedade humana tem sua própria forma, seus próprios propósitos, seus 
próprios significados. Toda sociedade humana expressa tudo isso nas instituições, nas 
artes e no conhecimento. A formação de uma sociedade é a descoberta de significados 
e direções comuns, e seu desenvolvimento se dá no debate ativo e no seu 
aperfeiçoamento, sob a pressão da experiência, do contato e das invenções, 
inscrevendo-se na própria terra. A sociedade em desenvolvimento é um dado, e, no 
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entanto, ela se constrói e reconstrói em cada modo de pensar individual. A formação 
desse modo individual é, a princípio, o lento aprendizado das formas, propósitos e 
significados de modo a possibilitar o trabalho, a observação e a comunicação. Depois, 
em segundo lugar mas de igual importância, está a comprovação destes na 
experiência, a construção de novas observações, comparações e significados 
(WILLIAMS, 1958, p. 2). 

 

Nesse sentido, Williams (1958) discutirá o caráter ordinário da cultura. A reflexão 

proposta pelo teórico galês caminhará para o sentido de cultura como aquilo que é comum, 

habitual. Williams defenderá que a cultura é uma experiência ordinária, isto é, comum a todos 

nós. Por isso mesmo, o seu caráter ordinário determinará sua função na organização social, 

assim como tornará o seu estudo importante para a compreensão do funcionamento da 

sociedade. Por ser ordinária, a cultura é uma experiência social e pessoal, já dada no nosso 

modo de vida, e que se transforma a partir de nossa experiência individual e do contato com o 

outro. 

Ao entender a cultura como processo, o autor a considera como todo modo de vida das 

relações sociais. Williams (1969 [1958]) nos leva a compreender a cultura como prática social 

compartilhada entre os sujeitos de determinada sociedade. Desse modo, o autor menciona que 

é preciso se afastar da ideia de cultura pertencente à determinada classe dominante, seja ela 

burguesa ou aristocrática, para considerá-la comum a todos. 

Considerar a cultura a partir dessa perspectiva inviabiliza as formulações mais 

tradicionais e hegemônicas, as quais restringem o sentido de cultura e a especializam 

(CEVASCO, 2001). Por essa via, a cultura aparece a partir de uma concepção estática. Williams 

lutará contra essa concepção de cultura, porque, para ele, a cultura se modifica no decorrer do 

tempo, acompanhando as transformações sociais. Por ser uma experiência social e pessoal, a 

cultura possibilitará ao sujeito a pensar o aprendizado de novas habilidades, as mudanças de 

relacionamentos, o surgimento de linguagens e de concepções de mundo diferentes. 

Na discussão proposta, o teórico defenderá que a cultura apresenta dois aspectos, a 

saber: 1) significados e direções conhecidos, em que seus membros são treinados por meio de 

uma tradição seletiva; 2) novas observações e significados, que são apresentados e testados. 

Dito de outro modo, a cultura envolve uma seleção entre o passado e o presente que se modifica 

de acordo com a experiência de cada um de nós. Tais aspectos correspondem aos processos 

ordinários das sociedades humanas e das mentes humanas. Por meio desses dois aspectos, é 

possível observar a natureza de uma cultura que, segundo Williams (1958), é, simultaneamente, 

tradicional e criativa, pois, ao mesmo tempo que se reproduz por meio da tradição, se modifica 

de acordo com a necessidade humana. Logo, o autor utiliza a cultura em dois sentidos: para 
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indicar todo modo de vida, ou seja, os significados em comum; e para designar as artes e o 

aprendizado, que correspondem aos processos especiais de descoberta do homem e seu esforço 

criativo. Esses dois sentidos precisam caminhar lado a lado. 

Nesse contexto, o autor menciona que a cultura está sempre em expansão devido aos 

fatos relativos à nossa história, no entrecruzamento entre a sociedade, a política e a economia. 

Williams (1969 [1958], p. 305) pontua, assim, que as ideias presentes na palavra cultura passam 

por mudanças de acordo com as transformações sociais. Por isso, o autor adverte que a palavra 

cultura não pode ser usada de forma alguma como um sentido acabado. Ao contrário, o seu 

surgimento corresponde a um processo sempre inacabado; afinal, está em constante 

transformação. 

Ao longo da história, no ato de civilizar, a ideia de cultura esteve ligada à determinada 

tradição que a opera e a subordina ao interesse de uma classe dominante. Com efeito, a “cultura 

das massas” e a da “civilização de massas” foram apagadas. Williams (2011 [1973], p. 53) 

afirma que “em qualquer sociedade e em qualquer período específicos há um sistema central de 

práticas, significados e valores [...] dominante e eficaz” que é incorporado socialmente por 

determinado mecanismo de poder. Como exemplo de modo de incorporação dominante e 

eficaz, o autor menciona as instituições educacionais como as principais formas de transmissão 

dessas práticas, significados e valores. 

Nessa direção, Williams (2011 [1973]) discute a cultura da tradição seletiva. A tradição 

seletiva corresponde a uma prática determinada por uma tradição imposta socialmente. Em 

outro momento, Williams (1969 [1958], p. 329) menciona que uma tradição opera sempre 

seletivamente por meio do interesse da classe dominante que está no poder. O autor afirma que 

a instituição escolar é responsável pela tradição seletiva ao escolher certos significados e 

práticas culturais do passado e do presente que serão abordadas na sala de aula em detrimento 

de outros significados e práticas que serão excluídas, negligenciadas ou esquecidas no contexto 

de ensino-aprendizagem. Considerando o que Williams (2011 [1973]) chama de tradição 

seletiva, podemos dizer que à proporção que a escola escolhe os aspectos culturais que serão 

trabalhados, valorizando uns e negligenciando outros, torna-se responsável por essencializar e 

segregar a cultura, definindo o que é digno de ser perpetuado. 

Direcionando o nosso olhar para o ensino de línguas estrangeiras, é pertinente apontar 

que os materiais didáticos, especificamente os livros didáticos, assumem essa tradição seletiva 

ao impor um discurso de verdade sobre determinada cultura que será “transmitida” ao estudante. 

Segundo Williams (1992), a tradição diz respeito à nossa herança cultural e mostra-se como 

processo de continuidade deliberada, ou seja, que determina o que deve ser perpetuado 
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socialmente. Nesse ponto, a tradição assemelha-se à educação que “é uma seleção equivalente 

de conhecimento desejado e de modalidade de ensino e autoridade” (WILLIAMS, 1992, p. 

185). Para Williams (1992), a busca pela tradição é definida pelas relações sociais gerais 

existentes. A educação é considerada uma portadora e organizadora eficiente da tradição. 

Contudo, adverte o autor: há outros processos sociais que também moldam e remoldam uma 

tradição, como a arte e a literatura. 

Nessa perspectiva, cabe trazer a discussão de Williams em relação ao papel da educação 

advinda de sua experiência em programas de educação de adultos trabalhadores. Na reflexão 

do autor, o sistema educacional, tanto quanto o sistema social, é determinado por uma camada 

superior de líderes, uma média de supervisores, que controlam uma grande camada de “baixo” 

e determinam o que deve e pode ser “transmitido” para a “multidão”, os “outros”. Conforme 

Williams (1992), embora os diversos sistemas educacionais transmitam versões seletivas 

diversas de conhecimento de cultura, em épocas diversas e países diversos, é particular do 

sistema educacional transmitir “conhecimento” ou “cultura” em sentido absoluto devido ao seu 

próprio discurso de autonomia relativa. 

Desse modo, trazemos para discussão a reflexão de Althusser (1995 [1970]) sobre o 

papel da escola como Aparelho Ideológico do Estado, apesar de nem sempre, segundo o autor, 

se prestar muita atenção nela como exercendo papel dominante nas relações de poder, por agir 

de forma silenciosa e neutra. Para o autor, a escola é responsável por educar o estudante por 

meio de métodos apropriados de sanções, de exclusões, de seleção, treinando-o para o bem 

falar, para redigir bem determinado texto. A partir disso, podemos dizer que a escola deixa de 

ser o espaço para a reflexão e passa a ser o espaço para ensinar e aprender técnicas de 

conhecimentos; afinal, é necessário que o estudante saiba os bons costumes para ocupar 

possível cargo na sociedade. 

Althusser (1995 [1970]) ressalta que é por meio da aprendizagem de alguns saberes 

práticos (savoir-faire), ou melhor, dos famosos métodos novos, que a escola moldará o 

indivíduo à necessidade do capital. 

Desde a pré-primária, a Escola toma a seu cargo todas as crianças de todas as classes 
sociais, e a partir da Pré-Primária, inculca-lhes durante anos, os anos em que a criança 
está mais vulnerável, entalada entre o aparelho de Estado familiar e o aparelho de 
Estado Escolar, <<saberes práticos>> (des << savoir faire) envolvidos na ideologia 
dominante ( o francês, o cálculo, a história, as ciências, a literatura) ou simplesmente, 
a ideologia dominante no estado puro (moral, instrução cívica, filosofia) 
(ALTHUSSER, 1995 [1970], p. 64, grifo nosso). 

 

Nesse processo, com o tempo, os estudantes estarão recheados da ideologia que convém 

ao papel que ela deseja desempenhar na sociedade de classes estabelecendo, assim, as relações 
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de explorados com exploradores e de exploradores com explorados. Para Althusser (1995 

[1970], p. 67), isso é possível porque a ideologia da Escola é uma das formas essenciais da 

ideologia burguesa dominante representá-la como meio neutro, desprovido de ideologia, em 

que os professores, considerados respeitosos da consciência e da liberdade das crianças, os 

fazem alcançar a liberdade, a moralidade e a responsabilidade de adultos pelo seu próprio 

exemplo, por meio do conhecimento, da literatura e da virtude. 

É importante salientar que a discussão proposta por Althusser (1995 [1970]) traz a 

cultura como um AIE. Na discussão proposta pelo autor, podemos compreender que, tanto a 

escola, quanto a cultura são responsáveis por controlar as práticas sociais por meio da ideologia. 

Nesse controle ideológico, a cultura é responsável por homogeneizar e, até mesmo, regular a 

formação social na busca por uma cultura de preferência humanística. 

Na reflexão de Williams (1958), por sua vez, a escola é responsável por tornar o 

indivíduo culto, civilizado e, principalmente, por possibilitar que ele saiba o lugar que lhe está 

reservado a ocupar na sociedade. Assim, a educação passa a ser uma forma de treinamento para 

que o sujeito possa conseguir um emprego ou, até mesmo, para se formar cidadão útil. É preciso 

treinar sujeitos que se adaptem ao sistema. A única forma é por meio da educação. 

A partir da discussão de ambos os autores, podemos afirmar que a concepção de 

educação como treinamento e regulação é válida em nossa sociedade atual, apesar de Althusser 

e Williams terem apontado questões como essas décadas atrás. Pensando no ensino de línguas 

estrangeiras, em particular, podemos dizer que ainda há instrumentalização do ensino de 

línguas. A preocupação não está no caráter formador do sujeito, mas na sua preparação, isto é, 

no seu treinamento para aplicar a língua à necessidade do mercado de trabalho. O discurso 

hegemônico que prevalece é de que o estudante precisa dominar uma língua para atender a 

exigência do mundo capitalista. 

Nesse ponto, podemos trazer as reflexões de Celada (2008) sobre essa discussão. A 

autora aponta que o discurso do mercado de trabalho submete a língua estrangeira a um 

processo de instrumentalização, reduzindo o ensino-aprendizado de língua ao ato de se 

comunicar, sem considerar a relação que se estabelece entre sujeito/linguagem. Com efeito, o 

ensino de línguas, ao atender a exigência do mercado, desconsidera as relações sociais e 

culturais que se estabelecem nesse processo. 

Williams (1958) aponta que falta ao processo educacional um ponto máximo de 

relevância humana. Para o autor, um dos grandes problemas da educação não diz respeito ao 

que está sendo dado, mas o que está sendo dado sem reflexão, e o que é deixado de fora pelo 

currículo escolar. Esse modo de compreender a educação pela classe hegemônica afeta a 
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cultura, significativamente, uma vez que a instituição escolar é responsável por uma tradição 

seletiva que propaga uma cultura pronta, para uma massa considerada ignara. Se assim for, 

segundo Williams (1958), todos nós estaremos propagando uma cultura modificada. É 

importante lembrar que a cultura é uma experiência, não o reflexo ou reprodução das ações 

humanas. 

Nessa lógica, o autor sugere pensar na cultura como processo compartilhado, que inclui 

não somente a diversidade cultural, mas também a experiência individual. A ideia de cultura 

comum proposta por Williams remete à organização de uma sociedade complexa, que está em 

continua transformação, visto que a cultura é um processo inacabado e, por essência, 

insuscetível de planejamento. Por isso mesmo, o único elemento capaz de lhe assegurar a 

organização e estabilidade é o sentimento de solidariedade, a verdadeira e real base de uma 

sociedade. 

Retomando as palavras de Williams: “A ideia de uma cultura comum reúne, em dada 

forma de relações sociais, a ideia de crescimento natural e a ideia de cuidar e velar por esse 

crescimento” (WILLIAMS, 1969 [1958], p. 345). A luta por uma cultura comum e democrática 

requer aceitar a igualdade entre os sujeitos, mas, para isso, é necessário aceitar, ou melhor, 

reconhecer a individualidade e particularidade de cada cultura e variações humanas. O 

crescimento natural da cultura deve ser entendido como toda a energia potencial existente entre 

culturas e não como poder coercitivo dominante de uma classe que julga o que é cultura e quem 

tem direito a ela; afinal, “[...] ninguém está em condição de elevar o padrão cultural dos outros 

[...]” (WILLIAMS, 1969 [1958], p. 327). 

Considerar a discussão proposta por Raymond Williams, em torno da cultura, nos 

permite (re)pensar o lugar que a cultura deve ocupar no processo de ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras: um lugar que se afaste da concepção de cultura como trabalho intelectual 

ou imaginativo de uma sociedade, um lugar que possibilite a compreensão de uma cultura como 

processo social, histórico e ideológico que se estabelece nas relações entre o homem e a história. 

A discussão em torno da cultura, proposta por Williams, é entendida como o espaço possível 

para falar sobre o outro nas relações de poder que se estabelecem na contemporaneidade. Em 

sua discussão, o outro é a classe trabalhadora desvalorizada, considerada pela burguesia como 

ignara, sem direito à cultura. Williams nos lembra que a massa também produz cultura; afinal, 

a cultura é direito e produção de todos nós. Nada mais digno do que (re)pensar o conceito de 

cultura na instituição de ensino, já que, para Williams (1958), a educação deve proporcionar 

um espaço mais democrático e reflexivo em torno da organização da sociedade e das relações 

que se estabelecem entre os sujeitos. 
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Tendo em vista a discussão de Williams, as suas reflexões oferecem possibilidades de o 

estudante produzir outros deslocamentos em relação ao conceito de cultura no espaço da sala 

de aula. O seu trabalho possibilita ao estudante de língua estrangeira direcionar um olhar sobre 

a cultura por meio de uma dimensão política, ideológica e social. No mais, as reflexões 

propostas pelo autor galês nos permitirão (re)pensar o papel da interculturalidade no ensino de 

línguas a partir de uma perspectiva crítica, possibilitando direcionar um olhar para as 

transformações sociais e históricas que envolvem os processos culturais. 

 
• A interculturalidade no ensino de LE 

 
 

Para pensarmos sobre o conceito de interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras, 

é preciso compreendermos o contexto em que surgiu o termo para, então, entendê-lo no 

processo de ensino-aprendizagem de línguas. Nesse sentido, precisamos compreender dois 

outros termos que circulam, muitas vezes, como sinônimos de interculturalidade e, em outros 

momentos, surgem para fazer referência a movimentos distintos (LUCENA, 2017), a saber: a 

multiculturalidade e a pluriculturalidade. Esses termos surgiram contra o discurso da 

monocultura. Todavia, apesar de fazerem referência à coexistência de distintas culturas no 

mesmo espaço, ambos apresentam suas particularidades. 

Retomamos os trabalhos desenvolvidos por Catherine Walsh (2007, 2010) e Alicia 

Barabas (2014) sobre a discussão acerca dos termos mencionados. Walsh (2007) afirma que é 

de extrema necessidade compreender a diferença entre multiculturalidade e pluriculturalidade, 

se quisermos entender a interculturalidade e o contexto de seu desenvolvimento na América 

Latina. A autora aponta que ambos os termos dizem respeito à diversidade cultural, embora 

apresentem diferenças na sua conceituação. 

Segundo Walsh (2007), a multiculturalidade concerne à multiplicidade de culturas que 

existe em um espaço, seja local, regional, nacional ou internacional, sem que as culturas 

tenham, necessariamente, uma relação entre si. Seu uso ocorre em contextos de países 

ocidentais como os Estados Unidos, onde as minorias nacionais- negros e indígenas- coexistem 

com vários grupos de imigrantes. 

Nessa mesma direção, Barabas (2014) aponta que o termo multiculturalidade refere-se 

ao reconhecimento da coexistência de grupos culturais diferentes, muitas vezes, dentro de um 

mesmo Estado Nacional. A autora aponta que a palavra multiculturalidade apareceu na década 

de 1970 no Canadá e na Austrália. Anos mais tarde, o termo se expandiu para os Estados 

Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e a França. Devido à questões de cunho social, econômico e 
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político, o termo passou a abarcar os imigrantes, considerados minorias étnicas e, desde então, 

o conceito faz referência à inúmeras cidadanias segmentadas pela cultura, língua e história que 

se encontravam dentro de um estado democrático. Com a expansão do termo, a 

multiculturalidade passou a considerar os grupos diferentes como minorias, estendendo-se para 

outros grupos sociais minoritários. 

Walsh (2007) expõe que a multiculturalidade foi interpretada a partir de um relativismo 

cultural, porque segregou ou separou culturas por grupos minoritários. Diante disso, haverá 

sempre um grupo cultural subordinado dentro de uma sociedade nacional, por meio de 

programas, de direitos especiais como resposta à exclusão. A tolerância é considerada suficiente 

para possibilitar que a sociedade nacional funcione sem conflito, problema ou resistência. 

Contudo, Walsh (2007) afirma que a tolerância, nessa perspectiva, oculta a permanência das 

desigualdades sociais que não permitem que todos os grupos se relacionem de forma igualitária 

e participem ativamente da sociedade. 

Em certo momento, Barabas (2014) afirma que a multiculturalidade passou a ser vista 

como ideologia social-política da globalização e da massificação da migração internacional. 

Como disciplina, passou a ser um novo enfoque dos estudos norte-americanos sobre grupos 

étnicos. A autora destaca, também, a multiculturalidade vista como diversidade cultural, 

voltada para um desafio moral, um tipo de política pública ou certa espécie de característica do 

pós-modernismo. 

Diferentemente da multiculturalidade, a pluriculturalidade tem como finalidade 

preservar a identidade dos grupos culturalmente diferentes (BARABAS, 2014). Trata-se de unir 

diferentes grupos etnocêntricos na busca pela relação de interdependência, de igualdade e de 

respeito mútuo. Walsh (2007) aponta que a pluriculturalidade, termo mais utilizado na América 

Latina, indica convivência de culturas no mesmo espaço territorial, já a multiculturalidade 

refere-se à existência de distintos grupos culturais que, na prática social e política, permanecem 

separados, divididos e opostos. 

O termo interculturalidade apareceu, então, como nova perspectiva que ultrapassa a 

convivência ou a coexistência de diferentes grupos culturais na sociedade. Nesse sentido, Walsh 

(2007) discute que a interculturalidade se distingue dos contextos anteriores, porque refere-se 

às relações mais complexas de negociações e intercâmbios culturais. A interculturalidade busca, 

desse modo, direcionar um olhar para o outro, considerando o contexto social, político e 

econômico em que ele se encontra no processo entre culturas. Não se trata, portanto, de 

reconhecer, descobrir ou tolerar o outro, mas entender como ele se constitui nas relações sociais 

marcadas pelas relações de poder. 
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Do ponto de vista de Barabas (2014), o termo interculturalidade, muito discutido 

atualmente, nas ciências sociais e na sociedade civil, refere-se às relações que se estabelecem 

no contexto da diversidade cultural. De acordo com a autora, por muito tempo, a discussão em 

torno da interculturalidade foi compreendida na perspectiva do discurso ocidental e 

eurocêntrico, inscrita na lógica de uma cultura científica em que cada disciplina, a saber: a 

pedagogia, a literatura, a política, a sociologia e a filosofia, a define e a classifica de um modo 

distinto, atribuindo sentidos distintos para a sua compreensão. 

Candau (2009) aponta que o termo interculturalidade apareceu na América Latina no 

contexto educacional como referência à educação indígena. Em seguida, o termo faz referência 

aos movimentos negros latino-americanos abrangendo, também, os contextos da sala de aula 

sobre a busca de uma educação intercultural. Com isso, em diversos países do continente, a 

discussão em relação à interculturalidade provocará uma intensa produção bibliográfica e fortes 

discussões no âmbito educacional, ocasionando o desenvolvimento de pesquisas e demais 

iniciativas, por meio de congressos, seminários e cursos em universidades. 

Após a perspectiva intercultural ganhar grande relevância social e educacional com a 

globalização da economia, da tecnologia e da comunicação (FLEURI, 2003), é recorrente 

encontrarmos o termo intercultural sendo usado no ensino de línguas estrangeiras. Conforme 

Walsh (2010), falar sobre a interculturalidade tornou-se corriqueiro após reformas na área da 

educação durante os anos de 1980 e 1990. Desde então, o termo está presente no 

desenvolvimento de políticas públicas, reformas educativas e constitucionais dos países da 

América Latina. 

Diante do discurso da interculturalidade, Walsh (2010) afirma que foi possível verificar 

a presença da interculturalidade em textos escolares, na formação de professores, nos currículos 

usados nas escolas. As editoras de livros didáticos passaram a assumir uma política de 

representação e, assim, considerar a interculturalidade em sua proposta de ensino, embora 

reforçasse estereótipos, processos coloniais e raciais envolvendo, respectivamente, os indígenas 

e os negros. 

Nessa mesma direção, Candau e Russo (2010, p. 163) consideram que as reformas na 

área da educação incorporaram a perspectiva intercultural como um dos eixos articuladores dos 

currículos escolares, introduzindo as diferenças culturais como temas transversais. Todavia, o 

conceito de interculturalidade estava permeado por fortes ambiguidades devido às políticas de 

caráter neoliberal. É orientado que a discussão em torno da perspectiva intercultural iniba 

conflitos explícitos ou latentes e não provoque mudanças de caráter estrutural. 
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Nesse contexto, segundo apontam Candau e Russo (2010), são incorporados à 

interculturalidade alguns aspectos da diversidade cultural, orientados a promover a tolerância, 

o respeito mútuo e maiores espaços de expressão dos diferentes grupos socioculturais. Nessa 

perspectiva, Walsh (2007) menciona que a interculturalidade se enraíza no reconhecimento da 

diversidade e da diferença cultural, com interesse de promover o diálogo, a convivência e a 

tolerância. Todavia, as relações sociais e de poder que constituem a cultura são abandonadas 

nessa discussão. 

Diante disso, Walsh (2010) defende a necessidade de (re)pensar a interculturalidade 

numa perspectiva crítica para que questões como essas sejam abordadas no contexto 

educacional. (Re)pensar a interculturalidade nesse viés é caminhar rumo à defesa de um ensino 

que mantenha vivo, conforme aponta Williams (1958), o nosso modo de pensar e compreender 

o que está acontecendo, despertando em nós os mais requintados valores individuais. 

Direcionando o nosso olhar para o ensino de línguas, precisamos nos interrogar: afinal, 

o que é ensinar e aprender línguas estrangeiras em uma perspectiva intercultural? Como pensar 

a interculturalidade na era da globalização? Como permitir a reflexão crítica acerca da 

interculturalidade no espaço da sala de aula? Estas são algumas perguntas que direcionam o 

estudo acerca da interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras, em particular, no ensino 

de Português como Língua Estrangeira. 

Para responder a tais perguntas, traremos à baila autores que discutem a 

interculturalidade, especificamente no ensino de línguas estrangeiras. É importante ressaltar 

que o discurso da interculturalidade, desde a década de 1990, passou a ser discutido no ensino 

de PLE. Desse modo, é de extrema urgência (re)pensar o lugar que a perspectiva intercultural 

ocupa no espaço da sala de aula, uma vez que estamos vivenciando uma globalização cultural 

em que é preciso conhecer os desafios da realidade global emergentes de hoje e as relações que 

se estabelecem entre os sujeitos nesse processo. 

O primeiro passo, então, é pensar como o espaço da sala de aula pode contribuir para 

a perspectiva cultural crítica dos estudantes que estão em contato com o ensino de línguas. Para 

tanto, é necessário pensar em alternativas que nos ofereçam caminhos para reconhecer o ensino 

de línguas estrangeiras como responsável pelo caráter formador do sujeito afastando-se da 

tradicional concepção de ensino de línguas como instrumentalização. É necessário se questionar 

a respeito das abordagens e métodos de ensino de línguas que atravessam e determinam as 

práticas de ensino. O questionamento passa pela reflexão em relação ao ensino de cultura e ao 

ensino de cultura na perspectiva intercultural, visto que o seu discurso torna-se cada vez mais 

recorrente no espaço da sala de aula. 



71 
 

 
 

Em outras palavras, considerando a perspectiva da Linguística Aplicada Crítica no que 

diz respeito à postura política que envolve o trabalho do linguista aplicado e sua 

responsabilidade para com a sociedade, é de fundamental importância situar a emergência de 

(re)pensar a interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras, tendo em vista que estamos 

diante de práticas discursivas que determinam as relações sociais e de poder na sociedade 

(KUMARAVADIVELU, 2003). 

Há quantidade considerável de trabalhos que envolvem a discussão acerca da 

interculturalidade e seu papel no ensino de línguas estrangeiras (KRAMSCH, 1993, 2017 

[2013]; KUMARAVADIVELU, 2003; MENDES, 2004, 2007, 2011; SERRANI, 2005). Para 

a discussão, em particular, traremos os trabalhos de Kramsch (1993, 2017 [2013]), Serrani 

(2005) e Williams (1969 [1958], 1988 [1977], 1992, 2011 [1973]), porque se alinham à proposta 

de nossa pesquisa. Raymond Williams não trata do ensino de línguas. Contudo, o seu vasto 

trabalho sobre cultura, respaldado no materialismo cultural, traz contribuições fundamentais 

para (re)pensarmos a interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras em uma perspectiva 

crítica. 

Os estudos propostos por Kramsch (2017 [2013], p. 146) apontam que a discussão em 

torno do termo interculturalidade, nas áreas de educação intercultural e da comunicação 

intercultural, surgiu na década de 1980. Para a autora, o objetivo de se discutir a 

interculturalidade fez parte de um esforço para aumentar o diálogo e a cooperação entre 

membros de diferentes culturas nacionais na União Europeia ou de uma economia global. Na 

Europa, em especial, o conceito de competência intercultural e competência comunicativa 

surgiram juntos, a fim de propiciar orientação social e política para o ensino de línguas 

estrangeiras, estendendo-se após alguns anos para outros países. 

Nessa mesma direção, Schneider (2010) destaca que, nos anos de 1990, já é possível 

verificar inúmeros estudos entre linguistas aplicados sobre semelhanças e diferenças 

interculturais, com interesse de desenvolver a competência intercultural na aprendizagem de 

línguas. Verificamos a busca do desenvolvimento da competência intercultural em documentos 

europeus, como o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR) e a sua 

influência no desenvolvimento da competência intercultural em outros documentos, como o 

Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro (QuaREPE). 

Os estudos propostos por Claire Kramsch (1993) são fundamentais para a discussão em 

torno da interculturalidade, no ensino de PLE, visto que a autora traz a perspectiva intercultural 

a partir de um posicionamento crítico. A reflexão proposta pela educadora, no livro Context 

and Culture in Language Teaching (1993), parte da discussão em torno da interculturalidade 
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considerando a relação entre língua e cultura como indissociáveis. Nessa perspectiva, Kramsch 

(1993, p. 8) defende o argumento de que, se a concepção de língua-linguagem for compreendida 

como prática social, a cultura torna-se o núcleo do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Na reflexão proposta pela educadora, a interculturalidade assume perspectiva crítica no 

contexto de ensino de línguas estrangeiras, pois a discussão em torno da cultura afasta-se da 

ideia de transmissão de informações sobre as pessoas da língua-nativa e da língua-alvo, sobre 

suas atitudes, comportamentos e visões de mundo gerais, segundo já apontado por Williams em 

seu amplo estudo sobre cultura. 

Na discussão de Kramsch (1993), o ensino de línguas estrangeiras precisa ir além da 

compreensão da cultura na perspectiva dos falantes nativos. Em outros termos, isso significa 

dizer que, em uma aula pautada na esfera da interculturalidade, é necessário proporcionar uma 

reflexão tanto acerca da cultura-nativa (C1) quanto da cultura-alvo (C2) do estudante, no 

sentido de que ele compreenda uma língua estrangeira a partir da relação com a cultura de sua 

própria língua. Para a autora, a interculturalidade se estabelecerá no espaço da sala de aula a 

partir do momento em que os professores de língua e cultura assumirem, no modelo de uma 

Pedagogia Crítica, um ponto de vista político que considere a cultura como a possibilidade de 

falar sobre o outro, das variedades de culturas locais que existem em sua sociedade, das relações 

de disputas que existem em determinada cultura. 

A autora menciona que pensar no ensino de línguas estrangeiras, a partir da perspectiva 

intercultural que defende, é possibilitar a reflexão entre culturas no sentido de considerar o 

encontro entre culturas marcado por suas diferenças, conflitos, contradições, os quais ocorrem 

somente por meio da língua(gem), por meio da relação com o outro. De acordo com Kramsch 

(1993), é por meio da língua que o estudante pode reconhecer as relações de contrastes e de 

diferenças que marcam as culturas, levando a se identificar com a cultura-alvo, a reconhecer a 

alteridade e a respeitá-la. Os estudantes de determinada língua estrangeira se reconhecem e 

aprendem quem são através de seu encontro com outras culturas. Esse encontro só é possível 

por meio da linguagem (KRAMSCH, 2017 [2013]). 

A discussão proposta por Kramsch (2017 [2013]) aponta para a interculturalidade como 

maneira de o estudante reconhecer a subjetividade e a historicidade desenvolvida na língua por 

meio de um processo interpessoal. O processo interpessoal consiste em compreender como o 

estrangeiro se constitui em uma cultura considerada, até então, estranha para ele. Tal processo 

lhe permitirá perceber o que é ser estrangeiro em outra língua, levando-o, por sua vez, a entender 

a alteridade. 
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A partir desse processo, o ensino de cultura poderá promover a diferença. Contudo, 

adverte Kramsch (1993), a diferença a que ela se refere não diz respeito às características 

voltadas para traços nacionais ou comportamentais de um povo. A diferença, em sua proposta 

de interculturalidade, deve ser compreendida a partir de outros fatores culturais, como, por 

exemplo, por meio da idade, do gênero, da origem (regional, étnica, social). Discutir tais 

questões em uma aula de língua estrangeira só será possível, afirma Kramsch (1993), quando 

nos afastarmos da concepção de cultura voltada para o imaginário nacional, já discutida por 

Williams. Aliás, é essa visão de cultura que constrói estereótipos sobre determinado povo, sobre 

seus hábitos e tradições. Tal concepção de cultura contribui para o estereótipo no que concerne 

ao modo de vida ideal, manifestação artística (literatura, pintura, cinema, música), modo de 

vestir-se ou manifestar-se em língua estrangeira. 

Como já vimos, a cultura se transforma, a cultura é ativa. A cultura não pode ser 

considerada estanque e assumir apenas único ponto de vista. A cultura é um processo social que 

faz parte da formação histórica, política e econômica de uma sociedade (WILLIAMS, 1969 

[1958]). Nessa compreensão, a cultura é mais do que um diálogo entre culturas. Em termos de 

aprendizagem de língua estrangeira, a concepção de cultura como diálogo pode criar para o 

sujeito a ilusão de que aprender ou dominar uma língua estrangeira significa apenas trocar 

informações sobre a cultura do outro e refletir sobre as diferenças entre culturas (CORACINI, 

2007a). 

Para construir um entendimento mais completo em torno da cultura-nativa (C1) e da 

cultura-alvo (C2), Kramsch (1993) desenvolve uma terceira perspectiva que possibilitará que o 

estudante tenha uma visão interna e externa de ambas as culturas, o que a autora denomina de 

terceiro lugar. Descrevemos a sua proposta para o desenvolvimento da perspectiva intercultural 

no ensino de línguas. Para Kramsch (1993, p. 210, tradução nossa), é necessário: 

 
1) Reconstruir o contexto de produção e recepção do texto no contexto da cultura 

estrangeira. Dito de outro modo, nesse momento, é necessário que o estudante que 

faz parte da cultura-alvo perceba como a sua cultura se constitui em relação a si 

mesmo. 

 
2) Construir com os estudantes estrangeiros seu próprio contexto de recepção, ou seja, 

encontrar um fenômeno equivalente na cultura-nativa e construir esse fenômeno da 

cultura-nativa com a sua própria rede de significados. É necessário que o estudante 

da cultura-nativa perceba como a sua cultura se constitui em relação a si mesmo. 
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3) Examinar a forma em que os contextos de uma cultura-nativa e de uma cultura-alvo 

determinam a forma que cada cultura enxerga a outra. Isso significa dizer que tanto 

o estudante da cultura-nativa quanto o estudante da cultura-alvo examinarão como 

a percepção de si mesmo determinará a percepção dos outros nessa troca entre 

culturas. 

 
4) Preparar o terreno para um diálogo que pode levar a mudança no modo de ver o 

outro. 

 
Então, segundo a autora, o desenvolvimento dessas quatro etapas em uma aula 

intercultural possibilitará que o estudante reconstrua, construa e examine as percepções que 

envolvem a sua compreensão acerca de sua cultura e de si mesmo, preparando-o para se colocar 

no lugar do outro, por meio do reconhecimento e da negociação de conflitos entre culturas. Para 

Kramsch (1993), uma vez que reconheçamos o papel da cultura no ensino de línguas, teremos 

que lidar com inúmeras culturas. 

Considerando que estamos discutindo o ensino de PLE, em especial na América Latina, 

a reflexão de Kramsch (1993) nos ajuda a pensar sobre como negociar e resolver determinados 

conflitos na sala de aula, conflitos que são necessários para preparar o terreno para um possível 

diálogo crítico e, consequentemente, uma possível mudança na percepção de ver a si mesmo e 

o outro. 

Estamos acostumados, por décadas, a observar uma possível rivalidade entre os 

brasileiros e os argentinos quando o assunto concerne ao futebol, imaginário que circula e se 

perpetua por décadas, levando à construção de estereótipos entre essas culturas, estendendo-se 

para mais culturas. Nesse contexto, supondo uma sala de aula de PLE, em que podemos 

encontrar estudante brasileiro e argentino, acreditamos ser necessário reconstruir, construir, 

examinar e dialogar sobre o imaginário nacional em relação ao futebol, partindo das seguintes 

etapas: a) a imagem do brasileiro sobre si mesmo; b) a imagem do brasileiro sobre o argentino; 

c) a imagem do argentino sobre si mesmo; d) a imagem do argentino sobre o brasileiro. 

Por meio dessas etapas, na discussão proposta por Kramsch (1993), permitiremos o 

desenvolvimento da interculturalidade na sala de aula de PLE, contribuindo para que o 

estudante reconheça a sua percepção sobre o seu imaginário nacional em relação ao brasileiro, 

assim como o brasileiro perceba a construção de seu imaginário em relação ao argentino 

advinda, portanto, da representação do futebol nesses dois países. 
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A concepção do futebol como símbolo nacional contribui para a construção da 

identidade nacional brasileira que é, por sua vez, construída por meio de uma tradição seletiva, 

contidas em histórias que conectam o passado com o presente, segundo discute Williams (2011 

[1973]). Com esse exemplo, verificamos a construção de um discurso, divulgado por meio da 

imprensa ou de outras mídias, que busca resgatar os valores essenciais de um povo, da história 

de uma nação reduzindo o ser brasileiro ao esporte, em particular, ao futebol. Nesse caso, 

estamos diante de uma acepção idealista de cultura (WILLIAMS, 1992), em busca da 

construção do imaginário de um país, por meio de histórias, imagens, cenários, eventos 

históricos que representam a brasilidade. A discussão proposta por Williams nos permite, 

assim, compreender que alguns aspectos da cultura do passado sobrevivem de certo modo no 

presente como elementos ainda ativos e diretamente carregados de sentidos devido à memória 

cultural de um grupo, de um país, de uma civilização. 

Para a discussão acerca da interculturalidade no ensino de línguas, trazemos também a 

reflexão de Serrani (2005). Como Kramsch (1993), a autora parte de uma reflexão crítica acerca 

do ensino de cultura. Assumindo uma perspectiva discursiva e sócio-histórica da linguagem, 

Serrani (2005, p. 18) considera que não é possível discutir a cultura sem relacioná-la com os 

processos discursivos produzidos pela língua, responsáveis, por sua vez, pelos posicionamentos 

enunciativos decorrentes de condicionamentos sócio-históricos e subjetivos de toda produção 

verbal. 

De acordo com Serrani (2005), é por meio do processo de produção e compreensão do 

discurso que o sujeito constituirá a sua identidade sociocultural. Por meio de uma prática de 

mediação sociocultural, Serrani (2005) parte da perspectiva de que é necessário contemplar na 

proposta intercultural o tratamento de conflitos identitários e de contradições sociais, ambos 

inerentes ao processo discursivo. Nesse sentido, o ensino intercultural deve partir sempre da 

relação entre a cultura de origem e a cultura-alvo do estudante. A autora aponta que em vez de 

considerar exclusivamente lugares, grupos sociais e realizações da sociedade alvo, é preciso 

considerar o contexto de origem que se encontra o estudante para, assim, ser possível 

estabelecer a ponte entre culturas. 

A discussão acerca da interculturalidade proposta por Serrani (2005) considera 

primordial estabelecer uma ponte entre a diversidade sociocultural e a prática discursiva. De 

acordo com a autora, ao considerar a diversidade cultural no ensino de línguas estrangeiras será 

possível discutir a heterogeneidade social, linguística ou subjetiva inerente a todo fenômeno 

verbal. Nessa proposta, Serrani (2005) sugere que os conteúdos do contexto cultural de partida 

se relacionem aos conteúdos do contexto da cultura-alvo, sem que o domínio sociocultural seja 
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apenas um acréscimo nas aulas. Nesse contexto, é preciso levar em consideração: a) a relação 

entre pontes culturais com outras sociedades e culturas; b) a diversidade sociocultural e o 

questionamento de etnocentrismo e exotismos; e c) o componente cultural como um peso 

significativo no planejamento de cursos de línguas. 

Diante desse contexto da perspectiva de ensino intercultural, é necessário se questionar, 

também, qual o papel do professor de língua como interculturalista. Serrani (2005) afirma que 

é de extrema importância pensar no papel que ocupa o professor no ensino intercultural e, 

consequentemente, a prática de ensino desenvolvida por ele na sala de aula. Para a autora: 

 
[...] a formação de um docente de línguas como interculturalista requer capacitação 
para que ele não considere o seu objeto de ensino, a língua, como um mero 
instrumento a ser ‘dominado’ pelo aluno, segundo progressões de complexidade 
apenas morfossintáticas ou de apresentações de situações ‘comunicativas’ 
(SERRANI, 2005, p.17-18). 

 
 

Por isso mesmo, a autora afirma que todo trabalho que envolve o ensino de línguas 

necessita passar por uma reflexão que consiste em três campos, a saber: o teórico, o político e 

o de atividades concretas de ensino inter-relacionadas com os campos anteriores. Serrani (2005, 

p. 20-21) afirma, assim, que toda proposta de trabalho ou projeto pedagógico de línguas 

necessita ser organizado considerando alguns pontos essenciais: a) a concepção de 

língua/linguagem em que determinado material didático ou proposta didática está baseada; b) 

a concepção de sociedade que se tem em conta determinado projeto de curso de línguas, como, 

por exemplo, a concepção de classe social, a formação social, grupo étnico, etc.; c) concepção 

de sujeito que está implícita em determinado enfoque de aquisição: comportamentalista, 

cognitivista, psicanalítica, etc.; d) a concepção de ensino-aprendizagem nas atividades 

propostas em determinado curso de línguas: por automatismo de estímulo-resposta, por 

associação, por inferências implícitas, etc.; e) a concepção de base teórica que sustenta as 

práticas de linguagem especificas: leitura, escrita, escuta, oralidade. 

De acordo com Serrani (2005), tais reflexões são essenciais para a proposta de um 

trabalho dinâmico e crítico no ensino de línguas interculturalista, uma vez que possibilita ao 

professor questionar acerca de sua proposta de trabalho e refletir sobre a teoria, as políticas 

linguísticas e as atividades adotadas no ensino de línguas estrangeiras. Essas reflexões 

permitirão que o professor direcione outro olhar para as propostas apresentadas nos materiais 

didáticos adotados no ensino, os planos de aulas utilizados em práticas docentes efetivas e as 

políticas linguísticas que subjazem a todo o trabalho do docente abrindo, assim, uma brecha 

para uma possível tomada de palavra no ensino de línguas estrangeiras. 
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Conforme já indicamos no ponto anterior, o estudo proposto por Williams também nos 

permite pensar na interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras, apesar de o teórico não 

discutir essa questão, necessariamente. Na discussão apresentada por Williams (1969 [1958]) 

referente à cultura, podemos pensar em uma proposta de interculturalidade que permita ao 

estudante de PLE: 

 
• Compartilhar sua experiência social e pessoal com os demais estudantes da sala 

de aula, considerando suas vivências, tanto na cultura-nativa quanto na cultura- 

alvo; 

• Compreender a cultura como um discurso que segrega um grupo social em 

detrimento de uma classe social que está no poder18. 

• Compreender a cultura como sendo ordinária/comum e, de tal modo, produzida 

socialmente. Por ser comum, deve ser uma cultura participativa, partilhada, sem 

distinção de classes sociais, uma cultura democrática19. 

• Considerar a cultura como um meio de provocar mudanças na estrutura social 

ao reconhecer que a cultura é responsável pela hegemonia de um grupo social; 

• Considerar o sentimento de solidariedade para com uma cultura20; 

• Entender a cultura como uma forma de luta, engajamento e intervenção social; 
 
 
 
 

18 Será possível nos afastarmos de uma concepção mecanicista de cultura como reflexo da ideologia dominante, 
possibilitando-o trazer para o espaço da sala de aula novas interpretações sobre cultura. 

 
19 É importante mencionar que, para Williams (1969 [1958], p. 326), uma cultura comum não é uma cultura igual, 
mas pressupõe a igualdade do ser, sem a qual a experiência comum não pode ser valorizada, ou seja, uma cultura 
comum não pode ser restrita ao acesso a qualquer das suas atividades. Reclamar pela igualdade é considerar que 
há grandes desigualdades em nossa sociedade. Tais desigualdades podem estar relacionadas à divisão de classes 
sociais. 

 
20 O sentimento de solidariedade só é possível diante de uma profunda identidade do sujeito com a sua cultura e a 
experiência dela vivida. Para Williams (1969 [1958]), a experiência é fundamental para ensinar o indivíduo a 
compreender a sua cultura e a desenvolver outro olhar para outras culturas. O sentimento de solidariedade permitirá 
que o estudante compreenda que a vida de toda a sociedade está objetivamente interligada aproximando-o, assim, 
dos outros indivíduos. Em uma comunidade que desenvolva o sentimento de solidariedade, haverá sempre 
diferenças e desigualdades, na maneira de compreender uma cultura. Contudo, para o autor, será isto que permitirá 
desenvolver um sentimento de solidariedade para a prática mais ampla da confraternização e da vizinhança. 
Assim, nos diz: “os hábitos arraigados de cinismo, de negação e de divisionismo talvez só venham a ser 
abandonados, quando os percebermos pelo que realmente são: resíduos, depósitos resultantes de nossos insucessos 
práticos no processo de viver” (WILLIAMS, 1969 [1958], p. 342). Para o desenvolvimento da solidariedade é 
necessário, também, saber como tratar a diversidade sem criar separações e isolamentos. Como a solidariedade é 
um sentimento, Williams (1969 [1958]) pontua que está naturalmente suscetível a certas inflexibilidades, que 
podem ser perigosas em época de mudanças. Por isso, seja qual o ponto de onde partamos, devemos ouvir os outros 
que assumem posições diferentes da nossa. Precisamos considerar cada adesão ou crença, cada valor, com maior 
atenção e respeito. 
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• Reconhecer a cultura como um processo social constitutivo, criando modos de 

vida diferentes e específicos responsáveis pelas diferenças culturais. 

• Reconhecer a individualidade e a particularidade de cada cultura e as variações 

humanas possibilitando, de tal modo, o respeito às diferenças culturais no 

encontro entre culturas. 

 
Questões como essas são fundamentais para se discutir em uma aula intercultural, 

despertando no estudante um posicionamento crítico sobre as relações sociais e de poder que 

constituem uma sociedade. É preciso que o estudante, em uma sala de aula com uma proposta 

intercultural crítica, entenda que da palavra cultura emerge o conflito político, conforme já 

anuncia Williams em sua discussão. Como a escola, a cultura também é uma forma de 

alienação, é ela própria a doença para qual propõe uma cura na contemporaneidade 

(EAGLETON, 2011 [2000]). Desse modo, trazer tais discussões para o ensino de línguas 

estrangeiras significa reconhecer a sala de aula como um espaço democrático que não permitirá 

deixar a massa pelo meio do caminho (ALTHUSSER, 1995 [1970]). 

O materialismo cultural, como assinala Glaser (2008), nos possibilita trazer tensões e 

contradições do nosso mundo para o espaço da sala de aula, porque parte da premissa de que a 

sociedade está em movimento constante. Assumir a interculturalidade num viés crítico e, 

consequentemente, numa perspectiva materialista traz para o ensino de línguas estrangeiras 

alternativas possíveis para compreender o momento de mudanças políticas, econômicas e 

sociais que estamos vivenciando, transformações as quais estão relacionadas com o processo 

cultural da sociedade contemporânea. 

 
 

• Afinal, o que se entende por língua-cultura? 
 

Nos últimos anos, com o discurso da perspectiva de ensino intercultural nas aulas de 

línguas estrangeiras, muito se tem discutido sobre o ensino de língua-cultura ou sobre o ensino 

de língua como cultura. No Brasil, a discussão acerca do ensino de língua-cultura pode ser 

verificada nos trabalhos de base antropológica de Almeida Filho (2011) e, em particular, na 

tese e em publicações de artigos de Edleise Mendes (2004, 2007, 2011). As pesquisas realizadas 

por esses autores trouxeram contribuições relevantes para o ensino de línguas estrangeiras, 

especificamente para o ensino de PLE. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho, consideramos nodal compreender a associação 

entre esses dois termos, uma vez que a cultura incorporada à sala de aula direciona outro olhar 

para a concepção de língua-linguagem e a concepção do que é ensinar e aprender língua como 

cultura no contexto pós-moderno. O olhar acerca da relação entre língua-cultura partirá da 

perspectiva da teoria discursiva, em particular, dos pressupostos teóricos da Análise do 

Discurso. 

Para compreendermos a díade língua e cultura, o primeiro passo é afastar-nos da 

concepção de língua-linguagem como estrutura linguística ou instrumento de comunicação. Os 

estudos da Análise do Discurso nos permitem direcionar outro olhar para os estudos da 

linguagem, visto que a AD supera a concepção de língua-linguagem como estabilidade lógica 

e a considera como efeito de produção de sentido na relação entre o sujeito, a história e a 

sociedade. 

Nesse contexto, é preciso considerar que é por meio da linguagem que o sujeito constrói 

a sua cultura e se identifica com um grupo social. Por isso, é de extrema importância para uma 

cultura que a linguagem não perca a sua força, a sua riqueza e a sua flexibilidade (WILLIAMS, 

1969 [1958]). É preciso que a linguagem não seja compreendida em uma perspectiva estática. 

Se considerarmos a concepção de língua/linguagem, no processo de ensino-aprendizagem, 

como um conjunto de estruturas linguísticas, sem relação com o processo histórico e social, não 

estaremos permitindo que o sujeito produza sentido em sua própria língua e/ou na língua 

estrangeira. 

O segundo passo é considerar a cultura como o espaço de produção de sentidos, em que 

o homem se significa e produz sentidos, seja como sujeito ou membro de determinada 

comunidade. Na discussão anterior, vimos que a cultura não é estática. A cultura se transforma 

no decorrer de nossa história devido à experiência social e pessoal. Por ser uma experiência, a 

cultura permitirá que o sujeito passe por um processo de identificação e, a partir daí, produza 

sentido em língua estrangeira. 

De acordo com Kramsch (2017 [2013]), na relação entre língua e cultura, não é possível 

considerar a língua como um conjunto de formas linguísticas arbitrárias aplicadas a realidade 

cultural. Ao fazer esse movimento, estaremos desconsiderando o processo sócio-histórico que 

faz parte da linguagem e da cultura. Sem a linguagem, os fenômenos culturais não teriam 

significados. Os significados atribuídos à cultura somente são possíveis por meio da linguagem. 

Nesse seguimento, Kramsch (2017 [2013]) aponta que quando a língua é ensinada de 

maneira contextualizada é possível que o sujeito produza sentido. Considerando os 

pressupostos teóricos da AD, podemos dizer que a língua só é passível de produzir sentidos 
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porque se inscreve na história. A inscrição da língua na história permite que todo sujeito 

produza sentido em língua estrangeira. Assim, o sentido é uma relação determinada do sujeito, 

afetado pela língua, com a história (ORLANDI, 2015 [1999]). Não podemos desconsiderar o 

sujeito nesse processo, porque só é possível haver discurso por meio da relação que o sujeito 

estabelece com a língua e sua cultura. Sendo a cultura um processo histórico e social, conforme 

já apontado por Raymond Williams, podemos afirmar que a associação entre a língua-cultura é 

uma relação discursiva. A cultura não se refere apenas a uma entidade nacional. A cultura 

refere-se a qualquer grupo que está ligado por uma história ou um interesse em comum 

(KRAMSCH, 2017 [2013]). Essa ligação só é possível por meio da linguagem que constrói um 

sentido para a cultura. 

Por muito tempo, a palavra cultura foi dissociada da concepção de língua/linguagem 

devido à metodologia assumida no ensino de línguas estrangeiras, na maioria das vezes, de base 

tradicionalista. Dessa forma, tanto a língua quanto a cultura foram compreendidas por um viés 

positivista, ambas sendo consideradas reflexos diretos da realidade. O que caracteriza portanto 

essa problemática é que a língua e a cultura foram estudadas separadamente, sem relação com 

o processo sócio-histórico. Sendo da ordem do humano, a linguagem foi reduzida em torno da 

noção de comunicação (HENRY, 1997 [1969]). 

Com efeito, a língua passou a ser compreendida como a realidade depositada nos 

cérebros dos indivíduos. Essa concepção estaria na origem da evidência da realidade da 

linguagem. Nesse sentido, os aspectos socioculturais foram apagados no processo de ensino- 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Logo, a cultura foi considerada como uma quinta 

habilidade linguística (KRAMSCH, 1993), e a língua como instrumento de comunicação, que 

se reduziu à aquisição ou à assimilação de formas linguísticas para se comunicar em uma dada 

situação de comunicação (no mercado, na rua, ao telefone, por exemplo.). 

Segundo Kramsch (2017 [2013]), a discussão em torno da palavra cultura ficou limitada 

às aulas de literatura, visto que as aulas de línguas deveriam ser destinadas apenas ao 

desenvolvimento da aquisição de habilidades linguísticas voltadas, em particular, à 

conversação. Apesar da virada comunicativa no ensino de línguas, na década de 1980, a 

concepção de cultura reduziu-se ao comportamento humano. Tal situação deve-se à má 

interpretação por parte da Linguística Aplicada no que diz respeito à utilização da abordagem 

comunicativa (CANALE, 1995 [1989]). 

Canale (1995 [1989]) aponta que, em meados dos anos 60, a abordagem comunicativa 

tornou-se popular entre professores, investigadores e demais pesquisadores interessados nos 

estudos de linguagem, porque trouxe nova perspectiva para o ensino de línguas estrangeiras no 
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que diz respeito ao modo de compreender a concepção de língua/linguagem, sendo considerada 

como solução para o afastamento da visão de língua como estrutura linguística. 

A abordagem comunicativa estava baseada em uma teoria linguística que considerava 

os usuários da língua e o uso da língua em contextos socioculturais. Contudo, no campo da 

Linguística Aplicada, adquiriu, com o passar do tempo, inúmeras interpretações por parte de 

determinados autores, situação que ocasionou o desacordo no conceito de competência 

comunicativa no que diz respeito à sua investigação e à aplicação no ensino de línguas 

estrangeiras (CANALE, 1995 [1989]). 

Acrescido a isso, na abordagem comunicativa, a ênfase foi atribuída ao 

desenvolvimento integrado das quatro habilidades linguísticas, já que era necessário tornar o 

estudante comunicativamente competente em uma língua estrangeira (CORACINI, 2007a). Em 

muitos casos, todavia, apenas a habilidade oral foi “explorada”. 

Em relação a isso, Coracini (2007b, p. 157) afirma que o ensino comunicativo de línguas 

levou ao ensino de estruturas disfarçadas em unidades de comunicação, de regras gramaticais, 

que coibiu o erro, como se a língua fosse transparente e as palavras capazes de reproduzir nossas 

intenções, nossos pensamentos. Sendo a língua considerada a memorização de estruturas 

linguísticas, em situação de comunicação, os aspectos culturais foram reduzidos aos hábitos 

genéricos e, por vezes, estereotipados de um povo, de uma nação (CORACINI, 2003). Em nome 

desse princípio, fala-se que é preciso ensinar a cultura da língua estrangeira. No entanto, 

segundo Coracini (2007b), muitas vezes, passa-se a uma visão de cultura limitada, como se 

todos os habitantes de um dado país, todos os falantes de uma dada língua, pensassem e 

falassem da mesma maneira. 

Podemos afirmar, então, que a artificialidade dada à cultura no ensino de línguas 

estrangeiras é consequência de dois motivos, a saber: 1º) o modo de conceber a 

língua/linguagem; 2º) o modo como a palavra cultura foi compreendida ao longo dos séculos, 

isto é, vinculada à representação de cultura como a reprodução de hábitos alimentares, 

costumes, tradição, produção artística e literária de uma nação. 

A essencialização atribuída à palavra cultura contribuiu, significativamente, para um 

ensino de estereótipos culturais (KRAMSCH, 2017 [2013]) e para o apagamento de uma 

perspectiva intercultural no ensino de línguas estrangeiras, porque a cultura era compreendida 

como informação conduzida pela linguagem, não como uma característica própria dela. 

No presente trabalho, é importante mencionar a discussão proposta por Coracini (2007a) 

no que tange à relação entre língua-cultura. A autora, a partir de conceitos da teoria do discurso 

e da psicanálise, considera que a relação entre língua-cultura está marcada por um processo de 
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identificação que constrói a identidade do sujeito que está entre-línguas-entre-culturas. De tal 

modo, parte do pressuposto de que todo sujeito que está entre-línguas-entre-culturas é capturado 

por traços de identificação de uma língua estrangeira. Todavia, para Coracini (2007a), essa 

identificação é atravessada por traços culturais em conflitos devido ao próprio funcionamento 

da linguagem e da relação que todo sujeito estabelece entre a língua materna e a língua 

estrangeira. 

Por meio de entrevistas realizadas com adultos que vivem no Brasil, mas já viveram em 

outros países durante algum tempo, Coracini (2007a) observou que, no contato entre línguas, 

para uns, a língua estrangeira pode constituir o lugar de repouso, que lhe permite esquecer as 

experiências negativas vivenciadas em sua língua materna. Já para outros, a língua estrangeira 

representa um mal-estar provocado pela língua-cultura do outro em confronto com a sua língua 

dita materna, considerada como lugar de afeição onde se produz o sentimento de segurança da 

identidade. 

De acordo com autora, esse conflito entre língua materna e língua estrangeira ocorre 

porque todo sujeito que está entre-culturas passa por um processo de estranhamento. Esse 

estranhamento só é possível por meio da relação intrínseca que há entre a língua materna e a 

língua estrangeira. Coracini (2007a) defende, desse modo, que sem referência a língua materna, 

os sujeitos não poderiam tomar a palavra em uma língua estrangeira, porque a primeira é 

referência para compreendermos outras derivas de sentidos na língua do outro. Isso significa 

dizer que não seria possível compreender uma língua estrangeira sem que os sujeitos 

atravessassem o estranho em sua própria língua materna. Para a autora, é na imbricação da 

língua materna e do familiarmente estranho ou estrangeiro que se situa o discurso e a 

possibilidade de nos dizer, de produzir e interpretar outros sentidos. 

O termo familiarmente estranho, utilizado por Coracini (2007a), é discutido por Freud 

no ensaio O ‘estranho’ (1919). A discussão proposta por Freud aponta o estranho vinculado a 

um sentimento de familiaridade, isto é, a um sentimento primitivo que retorna ao sujeito em 

forma de algo estranho. Dito de outro modo, para ele, tudo aquilo que remete ao que é 

conhecido, de velho, e há muito de familiar é um sinal de algo que foi reprimido e que voltou 

para satisfazer uma condição do indivíduo. Nesse caso, o estranho sempre retorna a algo que se 

repete, mas que nos apresenta como diferente, porque algo foi reprimido nesse processo. Freud 

aponta, então, para o estranho como uma situação que se repete em forma de algo novo, porque 

já é familiarmente conhecido pelo sujeito inconscientemente. 

A esse respeito, Revuz (1998) afirma que a língua chamada “materna”, considerada 

como a língua do gozo, a língua da mãe, a língua primeira, nem sempre é a primeira língua. Isto 
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é, o sujeito que está entre-línguas-entre-culturas pode se identificar com a língua “estrangeira”, 

dita como a língua estranha, como familiar e não, necessariamente, se identificar com a língua 

da infância, a língua materna. Essa relação entre-línguas ou, melhor, esse confronto entre a 

primeira e a segunda língua não serão jamais da mesma ordem: 

 
Esse estar-aí-já-aí da primeira língua é um dado inelidível, mas essa língua é tão 
onipresente na vida do sujeito, que se tem o sentimento de jamais tê-la aprendido, e o 
encontro com uma outra língua aparece efetivamente como uma experiência 
totalmente nova. A novidade, entretanto, não está no encontro com o fenômeno 
linguístico como tal, mas na modalidade desse encontro (REVUZ, 1998, p. 215). 

 
 

A partir dessa discussão proposta por Revuz (1998), podemos dizer que o encontro com 

a língua estrangeira nos permite confrontar a nossa própria língua. Esse confronto não está 

relacionado ao fenômeno linguístico, mas à reconfiguração identitária que essa língua 

familiarmente estranha traz à formação do sujeito, atuando diretamente na imagem que ele tem 

dos outros e dele mesmo (CORACINI, 2007a). 

Logo, podemos afirmar que a língua é totalmente investida por um processo de 

identidade e, portanto, de subjetividade que se constitui pela existência de sua materialidade 

linguística e pela relação social que marca a sua historicidade. Nessa relação, somos 

atravessados pela cultura do outro, somos envoltos pela língua do outro, transitamos por outras 

vozes, outros dizeres, novas experiências que marcam o nosso confronto com a língua 

estrangeira (DE NARDI, 2007), produzindo efeito de sentidos na ordem do discurso. 

No entender de Serrani (2005), a língua é um fato crucial para o acontecimento das 

transformações simbólico-identitárias inerentes ao processo de ensino-aprendizado de uma 

língua estrangeira. A autora aponta que o sujeito, ao aprender a língua estrangeira, interpretará 

(explicitamente, implicitamente) outros sentidos sobre o outro e seu sentir, sobre expectativas 

a seu respeito e sobre o mundo ao seu redor, formando, temporariamente, a sua identidade nessa 

nova língua. Essa interpretação só é possível porque a língua abre espaço para o discurso-outro, 

como apontamos anteriormente, permitindo que o sujeito se identifique, ou não, com essa nova 

língua estranha. 

Para a autora, todo sujeito ao tomar a palavra se inscreve no discurso constituindo a sua 

identidade. Aqui, tomar a palavra não corresponde ao uso do instrumento língua para que um 

indivíduo transmita a sua intenção em uma situação de comunicação. Tomar a palavra, para a 

autora, diz respeito ao sujeito ocupar uma posição enunciativa no dizer e nas relações de poder, 

nas diversas instituições sociais (públicas ou privadas) em que todo discurso acontece 

(SERRANI-INFANTE, 1998). Ao tomar a palavra em línguas estrangeiras, o sujeito se 
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identifica com a língua que lhe permite ser/estar-entre línguas (CORACINI, 2007a). O sujeito, 

portanto, está imerso em inúmeros discursos que o interpelam constituindo a sua subjetividade. 

Afinal, “é na linguagem que o homem é homem e se defronta com o problema de seu ser” 

(SERRANI-INFANTE, 1998, p. 248). 

É importante mencionar, segundo aponta Serrani-Infante (1998), que a concepção de 

subjetividade que ela está considerando não corresponde ao de falante que encontra na 

linguagem um instrumento para expressar suas intenções de comunicação. Na verdade, é o 

oposto. Serrani-Infante (1998) está referindo-se ao sujeito do inconsciente, efeito de linguagem, 

ser em línguas, marcado pela perda, pela falta, pela completude dos sentidos, um sujeito 

marcado por relações sócio-histórica-culturais que afetam o seu dizer, a sua relação com o 

mundo e com outros sujeitos. Como bem aponta Signorini (1998, p. 9), a subjetividade é 

construída sócio-historicamente, através dos processos de identificação que formará a 

identidade de cada um de nós. 

No processo de ensino-aprendizagem de línguas, ao tomar a palavra, o sujeito se 

identifica com a nova língua. Isso significa dizer que o sujeito se identificou com a língua do 

outro a partir da instauração de processos de formações identitárias. Podemos afirmar, então, 

que a identificação se estabelece na relação entre o sujeito e as práticas discursivas. A língua 

do outro abre espaço para a formação de outras identidades, para outras identificações, para o 

estranho, para o lugar desconfortável no grupo a que o sujeito pertence, visto que ele está diante 

da diferença, do interdito. 

Na perspectiva discursiva, assinala Hall (2009), a identificação é uma construção nunca 

acabada, uma vez que o sujeito pode se identificar com outras identidades. Por isso, o processo 

de identificação não é fechado e completo, no sentido que se pode sempre “ganhá-lo” ou “perdê- 

lo”, “sustentá-lo” ou “abandoná-lo”. 

Utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, 
entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar ou 
nos convocar para que assumamos nossos lugares como sujeitos de discursos 
particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, que nos 
constroem como sujeitos aos quais se pode falar. As identidades são pois, pontos de 
apego temporário às posições de sujeito- que as práticas discursivas constroem para 
nós (HALL, 2009, p. 111-112). 

 

Dessa maneira, as identidades podem funcionar como pontos de identificação e apego 

devido à sua capacidade de excluir, de deixar de fora, de transformar o diferente em “exterior”, 

em objeto. À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, os sujeitos se identificam com outras possíveis identidades, temporariamente. 
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Segundo Hall (2001, p. 13), a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 

um mera fantasia, porque o sujeito, no processo discursivo, assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são homogêneas diante de um “eu” coerente. Nesse 

âmbito, o sujeito pós-moderno encontra-se em uma sociedade (HALL, 2001, 2009) 

caracterizada pela diferença e atravessada por diferentes divisões e antagonismos sociais que 

produzem “posições de sujeito”, com identidades fragmentadas e fraturadas. 

Utilizando as palavras de Moita Lopes (2006), é nesse contexto que devemos 

redescrever o ensino de línguas estrangeiras. Não se pode mais desconsiderar o papel da língua 

na formação do sujeito pós-moderno. Como aponta Rajagopalan (2003), as línguas não podem 

ser consideradas como instrumentos de comunicação. As línguas são a própria expressão das 

identidades de quem delas se apropria. Quem fala vários idiomas está redefinindo a sua 

identidade, ou seja, quem aprende uma língua estrangeira está se redefinindo como um novo 

sujeito. Para Rajagopalan (2003), o que falta é a compreensão da língua como um processo 

muito mais amplo denominado redefinição cultural. Nesse processo, nos transformamos em 

outras pessoas, porque a língua nos deixa penetrar por ela, pelo outro, pela cultura do outro, 

pelo estranhamento. Então, nasce outro sujeito, em constante movimento, em constante 

mutação (CORACINI, 2007a). 

Nessa esteira, Revuz (1998) discute que a relação que o sujeito estabelece com uma 

língua estrangeira é complexa, porque abre, ao deslocar o nexo necessário entre o referente e 

os signos linguísticos da língua materna, outro espaço de enunciação, outro processo de 

significação que deixa marcas indeléveis na constituição identitária do sujeito. 

 
Muito antes de ser objeto de conhecimento, a língua é o material fundador de nosso 
psiquismo e de nossa vida relacional. Se não se escamoteia essa dimensão, é claro que 
não se pode conceber a língua como um simples ‘instrumento de comunicação’. É 
justamente porque a língua não é em princípio, e, nunca, só um ‘instrumento de 
comunicação’, que o encontro com uma outra língua é tão problemático, e que ela 
suscita reações tão vivas, diversificadas e enigmáticas (REVUZ, 1998, p. 212). 

 
Dessa maneira, a longa história que o sujeito traz em sua língua materna interferirá 

sempre em sua maneira de abordar a língua estrangeira e de se constituir como sujeito nessa 

língua, nessa cultura. Ao se comunicar na língua do outro, o sujeito navega, primeiro, nas 

experiências de sua língua materna para, então, identificar-se, ou não, com o discurso do outro. 

De tal modo, “o eu da língua estrangeira não é, jamais, completamente o da língua materna” 

(REVUZ, 1998, p. 225, grifo do autor), porque em contato com outra língua, com outra cultura, 

o sujeito passará por processos identitários ao se identificar com a língua do outro. 

Então, de acordo com o exposto, podemos tirar três conclusões, a saber: 
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a) A discussão proposta no âmbito da teoria discursiva em relação à língua-cultura 

excede a ideia estabelecida de língua-cultura como mediação entre falantes de 

diferentes culturas para o âmbito da língua como processo discursivo e social, que 

ocorre na relação entre os sujeitos da prática discursiva. 

b) A relação que se estabelece entre língua-cultura envolve um processo discursivo que 

reconfigura a identidade do sujeito por meio de sua tomada de palavra no discurso- 

outro. 

c) O confronto e encontro entre língua-materna e a língua estrangeira produz efeitos 

de sentidos sobre a relação que o sujeito estabelece ao estar/ser entre-línguas. 

 
Consideramos, assim, que pensar na possibilidade da relação entre língua-cultura é 

entender que é por meio da língua(gem) que o sentido de cultura se constitui nas práticas sociais. 

A relação que o sujeito estabelece com uma língua estrangeira traz profundas mudanças em seu 

modo de compreender ele mesmo e o outro. Esse sujeito é capturado por uma língua-cultura 

estranha e por meio dela se constitui como sujeito do dizer. Aprender uma língua estrangeira 

vai além de aprender um código linguístico. Como diria Coracini (2007a), aprender línguas é, 

portanto, deixar marcas profundas nas histórias de vida inscritas pela memória que se faz 

discurso, ou melhor, é estar/ser/entre-línguas-entre-culturas. 

 
 

2.4 O lugar da escrita no ensino de línguas estrangeiras 
 

• A prática de produção escrita no ensino de LE 
 
 

De antemão, precisamos compreender que a escrita é um fato social que está na própria 

base da civilização (HIGOUNET, 2003). Williams (1992, p. 94) historiciza que as mais antigas 

formas de escrita foram desenvolvidas por grupos limitados de especialistas, geralmente 

oficiais, e eram restritas a eles. Com o passar do tempo, a escrita se expandiu com o 

desenvolvimento urbano e com o comércio. No entanto, ainda continuava sendo uma técnica 

de administração, registro e contato. Na etapa seguinte, a escrita passou a transmitir uma porção 

cada vez mais de legislação, saber, religião e história, antes transmitida oralmente, sendo 

responsável pela divisão das sociedades letradas e não-letradas (SILVA, 1998). 

Dando seguimento à discussão, Williams (1992) informa que poucas pessoas tiveram 

acesso à escrita, porque nem todos tiveram a oportunidade de aprender a escrever devido ao 
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lugar que as sociedades consideradas letradas reservaram a ela. A escrita assume um status de 

poder que, na discussão proposta por Williams (1992), é responsável por prolongar os 

problemas mais difíceis nas relações sociais da prática cultural em torno do problema da 

alfabetização. 

Calvet (2011, p. 122) afirma que a escrita surgiu de uma necessidade do poder, de uma 

ideologia dominante, e se difundiu lentamente para o conjunto da população. Aos poucos, como 

fundamento para rebaixar o outro, a escrita serviu como uma forma de segregar grupos sociais 

a partir do discurso do “homem civilizado”, de tal maneira, quem não dominasse a escrita fazia 

parte da população ignara. Havia sociedade com escrita e sociedade sem escrita. Em nome dessa 

ausência de escrita, a primeira sempre considerava a segunda como inferior. 

De acordo com Coracini (2010, p. 38), desde as Sagradas Escrituras, respaldada pela 

sociedade de direito que prevalece nas sociedades contemporâneas, pós-Revolução Industrial, 

a escrita assumiu um estatuto de verdade. “Saber escrever corretamente, dominar uma caligrafia 

propriamente dita, exigia um ensino mais prolongado como uma disciplina do corpo, das mãos, 

que uma parte apenas da população tinha condições de fazer” (BITTENCOURT, 2008, p. 210- 

211). Para escrever, era preciso tempo e ainda ter acesso ao material didático disponibilizado 

pela escola. Diante de tais condições, por muito tempo, a escrita era restrita aos setores 

privilegiados da sociedade como instrumento de poder e do saber, porque apenas algumas 

pessoas eram autorizadas a escrever. 

Nessa perspectiva, destacamos o papel da instituição escolar. De acordo com Williams 

(1992), a escola é responsável por prolongar a divisão cultural em torno do acesso à escrita 

devido ao espaço que atribuiu a ela. A instituição escolar foi responsável por disseminar um 

discurso sobre a escrita como exercício didático para que o estudante pudesse atingir 

determinada competência na língua, a fim de levá-lo a redigir “bem um texto”. Como aponta 

Coracini (2010, p. 39), a escola insiste em “controlar os efeitos de sentido do que se escreve, a 

fazer da escrita a obediência à regra, a convenções, a modelos”. Então, os estudantes que não 

cumprem tal requisito são marginalizados e, desse modo, não se incluem entre os letrados. 

Como vimos anteriormente com Althusser (1995 [1970]), a escola é responsável por inculcar 

saberes práticos que determinam os famosos “métodos novos”, os quais são responsáveis por 

alimentar a representação ideológica da escola como indispensável e útil aos nossos estudantes. 

Tais métodos garantem que os estudantes alcancem conhecimento na língua estrangeira, 

preparando-os para realização de exames de proficiência e para o mercado de trabalho. 

Nessa direção, Leffa (2012) aponta que o método de ensino influenciou a aprendizagem 

de línguas, com muita estabilidade metodológica e pouca inovação ao longo dos séculos. 
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Segundo o autor, o método de ensino apareceu quando se criaram a escola, no período do 

império romano, e se intensificou na Idade Média, quando o latim se tornou uma língua 

internacional, usada nas escolas, nas igrejas e nas universidades. Nesse contexto, para que fosse 

possível aprender o latim, o método de gramática-tradução, também denominado de método 

indireto21, foi usado com exclusividade. 

Leffa (2012, p.393) define o método como “um roteiro que se propõe para chegar a um 

objetivo”. Dito de outro modo, o método refere-se à aplicação de um pressuposto teórico a partir 

de uma abordagem de ensino. Para o autor, o método pode envolver as seguintes regras, a saber: 

a) a seleção dos itens linguísticos a serem explorados pelo professor; b) a ordenação dos itens 

a partir de um critério pré-estabelecido pelo professor; c) a prática dos itens selecionados para 

que os estudantes possam fixá-los; d) a avaliação da aprendizagem realizada pelos estudantes. 

Por muito tempo, a prática escrita esteve atrelada ao método de gramática-tradução, com 

propostas de exercícios pautadas nos estudos de regras gramaticas e na tradução de textos 

clássicos da literatura. Segundo Silveira (1999), o ensino de língua estrangeira é encarado como 

a expressão de sua literatura e como elemento privilegiado da cultura. A língua escrita literária 

é considerada como superior à língua falada. Consequentemente, a concepção de 

língua/linguagem se apresenta como a “expressão do pensamento, cujas unidades frásicas se 

organizam dentro do modelo sintático da oração declarativa, considerando-se os seus elementos 

como partes do discurso” (SILVEIRA, 1999, p. 57). 

Desse modo, escrever consiste na repetição de temas controlados. A repetição era uma 

norma imposta para exercitar a escrita (BITTENCOURT, 2008). A prática mais comum desse 

exercício, utilizado no livro didático, parece ter sido o ditado. De acordo com Bittencourt 

(2008), os professores costumavam ler os livros, selecionando determinados trechos que eram 

ditados para os seus alunos, tomando esse tipo de atividade como meio de exercitar a escrita e 

que servia igualmente como meio para garantir um texto único para ser “estudado”. 

No método da gramática-tradução, o texto, muitas vezes artificiais e estereotipados, é 

tomado como instrumento para que os estudantes possam analisar a língua e aprender, por meio 

da tradução, suas regras prescritivas, suas flexões e suas exceções. Noutras palavras, valorizam- 

se os conhecimentos sobre a língua, a metalinguagem, e não o uso efetivo da língua. Pouca 

importância se dá à ideia do texto, que é usado como pretexto para se estudar gramática e para 

os exercícios de tradução (SILVEIRA, 1999). 

 
21 Leffa (2012, p. 395) aponta que para aprender uma língua estrangeira era necessário construir os sentidos na 
língua materna, tanto na produção de uma frase escrita ou falada, como na sua compreensão durante a leitura ou a 
escuta. Por isso, o método de gramática-tradução ficou conhecido como método indireto. 
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Nessa mesma direção, Leffa (1988) afirma que o ensino de línguas estrangeiras tinha 

como objetivo levar o estudante a apreciar a cultura e a literatura do idioma que estava 

estudando. Então, aparece o método da gramática-tradução com ênfase na forma escrita da 

língua. Para que fosse possível que os estudantes entendessem ou apreciassem o gosto pela 

cultura e literatura de determinado autor clássico, seria necessário conhecer bem as regras 

gramaticais para construção de frases no idioma e, assim, pôr em prática exercícios de tradução 

e versão de um tema solicitado na aula. 

A partir da discussão proposta, podemos afirmar que, por muito tempo, a aprendizagem 

de uma língua estrangeira esteve pautada no domínio do código linguístico. Como aponta Leffa 

(2012, p. 392), “a língua é simplesmente um sistema independente composto de partes 

separadas umas das outras”. Ainda hoje, o método de gramática-tradução está presente no 

ensino de línguas estrangeiras, se considerarmos, segundo afirma Colello (2012), que a prática 

de escrita, na sala de aula, está respaldada no trabalho de análise e síntese das palavras, na 

decodificação e na transcrição de enunciados. Na maioria das vezes, essa situação é decorrente 

da tríade: escola, livro didático e metodologia de ensino que, para a autora, contribuíram para 

o fracasso da escrita no processo de ensino-aprendizagem de línguas. 

Coracini (2010) afirma que a escola impõe ao sujeito que ele saiba escrever, para se 

comunicar, para informar, para registrar algo que precisa ficar documentado, para, inclusive, 

ser cidadão, ser letrado. Diante dessa imposição, não há preocupação da escola com o que o 

sujeito diz ou produz, mas com o exercício da escrita como forma de dominar as regras 

gramaticais da língua para “escrever bem”. Em outro momento, Coracini (1999d) aponta que o 

texto é escrito, na escola, para ser avaliado, para ser corrigido segundo regras ensinadas. Não 

há, portanto, envolvimento da parte de quem escreve. Afinal, o objetivo da escrita proposta na 

escola e, consequentemente, no livro didático é cumprir uma tarefa, ou seja, cria-se um ideal de 

escrita homogênea apagando a voz e a identidade do sujeito que escreve. 

A esse respeito, Souza (1999d) observa que as regras gramaticais estão relacionadas à 

obediência do padrão da escrita pelo estudante, garantindo sentido fechado ao texto. Desse 

modo, as produções textuais solicitadas aos alunos, no livro didático, devem ser coesas, claras 

e coerentes para que o leitor-professor possa interpretá-la. Observamos, assim, que o livro 

didático é um dos mecanismos responsáveis por controlar o padrão de escrita que deve ser 

alcançado pelo estudante, sendo o professor o mediador desse processo: 

 
Os manuais do professor e os livros didáticos para o ensino de LM e LE promovem, 
através de atividades de escrita, um discurso que trabalha em favor de um modelo 
interpretativo determinado. Ora, os modelos e padrões para o ensino de escrita 
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aparecem como se fossem ‘naturais’ e únicos, construindo, no professor, um 
imaginário do tipo ‘é assim que se escreve’ e ponto final. O aluno, por sua vez, entra 
no jogo da homogeneização, buscando corresponder ao que o livro e o professor 
consideram ideal (SOUZA, 1999d, p. 136). 

 
Podemos observar, então, que a concepção de produção escrita está relacionada à 

acuidade linguística: coesão, coerência e à clareza do texto. Ao nosso ver, a escrita está 

diretamente relacionada à transparência da linguagem. O texto não pode apresentar 

ambiguidade, mas referencialidade direta. Sobre essa questão, Coracini (2007c) afirma que o 

ato de ensinar caminha numa única direção: os lugares e as posições que ocupam os sujeitos na 

elaboração da produção escrita se acham preestabelecidos e fixos. Nesse espaço, o professor 

continua a ser aquele que detém o poder, o saber e o fazer: é ele quem escolhe o conteúdo, o 

material e as atividades. Ao estudante, cabe obedecer, imitar e assimilar. 

Souza (1999d, p. 136) observa que o estudante a fim de “escrever bem” filia-se à 

fórmulas numa tentativa de alcançar e desenvolver proficiência em língua estrangeira para o 

mercado de trabalho ou para realizar o exame de proficiência, o qual determina se ele está apto 

ou não para se comunicar em uma língua estrangeira. Conforme Diniz (2007), ser proficiente 

em determinada língua estrangeira equivale à máxima de “sucesso” da contemporaneidade. 

Dessa maneira, “subir nessa escala de proficiência significaria controlar a linguagem com cada 

vez mais propriedade e eficácia, até atingir o nível máximo, da maestria” (DINIZ, 2007, p. 367). 

Ser competente, portanto, em determinada língua é dominar os elementos morfológicos e 

sintáticos que a constituem retirando dela todo o processo de subjetividade. 

Em relação a isso, Scaramucci (2000) apresenta no artigo Proficiência em LE: 

considerações terminológicas e conceituais que a escola de base estruturalista foi responsável 

pela concepção de proficiência relacionada ao domínio dos elementos linguísticos. Em outras 

palavras, isso significa dizer que ser proficiente em uma segunda língua (L2) ou em uma língua 

estrangeira (LE) significaria dominá-la em seus aspectos linguísticos (fonologia, ortografia, 

vocabulário e estruturas), e no uso das quatros habilidades linguísticas (compreensão oral e 

escrita, produção oral e escrita). A autora aponta que, nos dias atuais, essa ideia fundamenta o 

ensino de línguas estrangeiras, mostrando a possibilidade de se ensinar e avaliar cada um desses 

elementos separadamente. 

Concordamos com Scaramucci (2000, p. 16) quando afirma que o problema que 

envolve a proficiência não está na definição de seu termo ou, até mesmo, nos componentes da 

competência comunicativa, mas na concepção de língua/linguagem que a envolve. Ao nosso 

ver, chegaremos ao entendimento do que é ser proficiente em língua estrangeira quando, 

primeiro, nos desvincularmos da concepção de língua/linguagem na perspectiva estruturalista. 
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Esse é o primeiro passo. O segundo passo é compreender, conforme já mencionamos ao longo 

do trabalho, que a linguagem é uma prática social, histórica e política que possibilita ao 

estudante de língua estrangeira se posicionar no dizer e, daí, construir uma identidade, ou não, 

nessa língua, nessa cultura. 

Outro problema que afeta a produção escrita diz respeito ao discurso da escrita criativa, 

compartilhada pelo professor em parceria com o discurso do livro didático. A metodologia de 

ensino criativo considerava o texto como propiciador de “hábitos de leitura” e “estímulo” para 

o estudante escrever. Nessa metodologia, não havia espaço para o ensino. O texto era 

considerado como objeto de uso (ROJO e CORDEIRO, 2004). 

Sobre essa questão, trazemos a discussão proposta pelos autores espanhóis Guillén e 

Sainz (2009). Os autores salientam que a concepção de escrita criativa surgiu atrelada ao ensino 

de redação. Os textos de leituras para a produção de redações deveriam estimular a criatividade 

dos estudantes em relação a determinado tema solicitado pelo professor na sala de aula. Os 

estudantes deveriam criar e ser originais sobre o papel, a partir de modelos e temas pré- 

determinados. Os autores argumentam que a produção de redações tornou-se um exercício 

escrito dominante, quase único, com finalidade puramente gramatical voltado à assimilação por 

parte do estudante dos tipos de organização textual (narração, descrição, argumentação). Diante 

desse “falso” exercício criativo de expressão sobre a opinião pessoal do estudante, os autores 

afirmam que o tratamento da escrita era planejado como exercício auxiliar das outras 

habilidades linguísticas como reforço, por exemplo, para a habilidade oral, na composição de 

diálogos e dramatizações ou como maneira de avaliar os conteúdos gramaticais por meio da 

elaboração de textos. 

Geraldi (1985 [1984]) discute sobre o papel da redação no contexto escolar. Apesar 

dessa discussão estar voltada ao ensino de língua materna, podemos dizer que o mesmo ocorre 

no ensino de língua estrangeira, uma vez que o ensino de produção escrita em língua materna 

se transfere e adapta-se, muitas vezes, para o ensino de escrita em língua estrangeira. De acordo 

com o autor, a escrita da redação costumava ser realizada a partir da metodologia tradicional 

do ensino de línguas. Com efeito, a escrita apresentava caráter artificial que não considerava a 

concepção de língua/linguagem em perspectiva discursiva. O autor aponta que temas como 

“Minhas férias”, “O dia das mães, “São João, “Minha Pátria”, dentre outros, eram solicitados e 

repetidos com frequência na elaboração de redação. Isso apenas indica que a redação era 

utilizada como tarefa para verificar se o aluno estava ou não “escrevendo bem”, “escrevendo 

corretamente”. Ao professor, cabia corrigir os erros e fazer sugestões que não eram lidas pelos 

estudantes. Portanto: 
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Na escola não se produzem textos em que um sujeito diz sua palavra, mas simula-se 
o uso da modalidade escrita, para que o aluno se exercite no uso da escrita, 
preparando-se para de fato usá-la no futuro. É a velha história da preparação para a 
vida, encarando-se o hoje como não vida. É o exercício (GERALDI, 1985 [1984], p. 
121). 

 
Diante disso, podemos dizer que o texto era escrito para garantir a correção ortográfica, 

gramatical, sintática e lógica do estudante, sem considerar a escrita como processo social. Como 

afirma Colello (2012), o texto parece apenas para cumprir uma tarefa sem, necessariamente, 

considerar as possibilidades do dizer, por parte de quem escreve. Geraldi (1985 [1984]) sugere 

uma mudança de atitude no processo de ensino-aprendizagem da escrita. Para o autor, a 

principal mudança diz respeito à concepção de língua/linguagem. 

O autor afirma que a linguagem é essencial no desenvolvimento de todo e qualquer 

homem. Para ele, a linguagem é considerada como condição sine qua non na apreensão de 

conceitos que permitem aos sujeitos compreender o mundo, e nele agir. Geraldi (1985 [1984]) 

ressalta que as interações não ocorrem fora de um contexto social. Elas se tornam possíveis no 

interior e nos limites de determinada formação social, a partir da apreensão de conceitos que 

levam os sujeitos a compreenderem o mundo em que estão inseridos. 

Nessa perspectiva, o autor pontua que é fundamental dar à linguagem o relevo que de 

fato ela tem. Mas, para isso, deve-se pensar no ensino de línguas à luz da própria linguagem, 

pois pensar no processo educacional exige entender o sujeito em contínua constituição, 

principalmente pelo fato de o sujeito se completar e se construir através de seu próprio discurso 

nas práticas sociais da linguagem. É preciso considerar o texto como um processo discursivo, 

lugar em que o sujeito se marca. 

Coracini (2010, p. 18) afirma que a Linguística tem buscado descrever a língua por meio 

de diferentes perspectivas sendo responsável por construir concepções de escrita que 

influenciaram o ensino de línguas. A autora menciona as principais linhas teóricas da escrita 

que merecem destaque, a saber: o estruturalismo, aliado à psicologia do comportamento 

(behaviorismo), a linguística textual e a pragmática. 

O estruturalismo compreende a escrita como transcrição de uma linguagem 

essencialmente transparente, porque o significado estaria vinculado à palavra ou ao próprio 

signo linguístico, sendo o texto o resultado da somatória de sintagmas que se unem a outros, 

desvinculado, portanto, do contexto e do sujeito que escreveu. Na concepção estruturalista, 

Coracini (2010, p. 18) aponta que escrever estaria relacionado a combinar frases ou orações de 

modo a construir uma unidade textual, que por si só seria portadora de um significado. Em outro 

momento, Coracini (2003) afirma que a metodologia de ensino da linguística aplicada esteve 
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pautada na univocidade do sujeito, centro do seu dizer e origem do sentido. Dessa maneira, 

prevalecia o ensino de uma língua transparente e pautada na transposição entre línguas, materna 

e estrangeira, sendo a escrita apenas a representação da fala. 

Recorrendo ao trabalho de Elias e Koch (2009), Vargens e Freitas (2010, p. 203) 

afirmam que o estruturalismo considera o texto como produto da codificação realizada pelo 

autor que necessita conhecer e dominar as regras gramaticais e o vocabulário de uma dada 

língua para que possa elaborar um texto transparente. 

De acordo com Coracini (2010), por sua vez, a Linguística Textual passou a considerar 

a escrita relacionada ao contexto situacional, ao leitor e ao autor. Coracini (2010) salienta a 

relevância dessa linha teórica para a descrição dos tipos de textos e dos gêneros textuais, com 

foco no contexto social, ligados aos diferentes contextos de escrita e de leitura. A autora 

menciona que a visão interacionista e a psicologia cognitivista contribuíram, 

significativamente, para a prática da leitura e da escrita na sala de aula, considerando o sujeito 

consciente. 

Vargens e Freitas (2010) apontam que a concepção de escrita, na visão 

sociointeracionista, é entendida como processo de interação entre escritor-leitor, ambos sujeitos 

ativos que interferem na construção do texto e são construídos no próprio texto. As autoras 

mencionam que para esse modelo, cujo foco é a interação, a realização da produção textual 

exige do produtor o uso de diferentes estratégias, como: a) a ativação de conhecimentos sobre 

os componentes da situação comunicativa; b) a seleção, desenvolvimento e organização das 

ideias na elaboração do texto; e c) o “balanceamento” entre informações explícitas e implícitas 

e revisão da escrita ao longo de todo o processo. 

Já a Pragmática, segundo Coracini (2010, p. 19), compreende a escrita como processo 

consciente, tendo em vista um objetivo, uma tarefa a ser cumprida, de acordo às estratégias 

linguísticas e argumentativas selecionadas em sua elaboração. Sob essa ótica, Vargens e Freitas 

(2010) afirmam que essa concepção se configura como controlador do texto, pois a escrita é 

entendida como fruto da representação do pensamento do estudante, ou seja, a escrita é 

entendida como atividade em que o estudante expressa seu pensamento, suas intenções, sem 

levar em consideração a sua experiência no processo social. 

Diante do exposto, ainda cabe destacar a valorização do uso do texto autêntico, o qual 

ganhou destaque em praticamente todos os livros didáticos (CORACINI e CAVALLARI, 

2016) após a evolução dos estudos sobre linguagem como comunicação associada à abordagem 

comunicativa. Apesar de o texto autêntico ser apresentado como uma nova revolução no ensino 

de línguas estrangeiras, a partir dos anos de 1970, é comum encontrarmos em livros didáticos 
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textos adaptados. Esse problema contribui, significativamente, para o apagamento das 

condições de produção do texto, assim como para a sua artificialidade. 

Mas, afinal, o que é um texto autêntico? Qual a sua finalidade no ensino de línguas 

estrangeiras? Na acepção de Kramsch (1993), o uso do texto autêntico é consequente da reação 

contra a linguagem artificial pré-fabricada de livros de texto e de diálogos de instrução presentes 

em muitos materiais didáticos, em particular, em livros didáticos. Os textos autênticos 

substituíram os famosos diálogos artificiais encontrados em livros didáticos que engessaram o 

ensino da oralidade e, consequentemente, da produção escrita por influência da abordagem 

audiolingual. A partir dessa abordagem, era possível encontrar nos livros didáticos textos em 

forma de diálogos, para que o estudante pudesse repetir o que estava ali descrito, distante de 

uma situação de comunicação real. 

Na discussão proposta por Kramsch (1993), o texto autêntico diz respeito ao texto 

utilizado em situações reais de comunicação. Para a autora, o uso do texto autêntico não é 

suficiente para o ensino de línguas estrangeiras, mas possibilita que o estudante tenha contato 

com um texto próximo da realidade na qual estará inserido, aproximando-o dos significados da 

cultura e da realidade que ele deve estar preparado para enfrentar. No mais, o uso do texto 

autêntico possibilitará que o estudante saia do espaço artificial da sala de aula para ter acesso 

aos aspectos socioculturais da língua-cultura quando o LD não transformar qualquer texto em 

texto didático, pelo apagamento do contexto no qual o texto foi produzido originalmente, 

desconsiderando a sua historicidade, além da ruptura entre o texto e a história do estudante 

(GRIGOLETTO, 1999a). 

Sobre essa discussão, Andrade e Silva (2016) pontua que os estudos propostos por 

Widdowson, nos anos 70, apresentam questões relevantes sobre o texto autêntico no ensino de 

línguas estrangeiras. No livro: O ensino de línguas para comunicação22, o autor tece uma crítica 

sobre o uso do texto autêntico como pretexto para se trabalhar as funções gramaticais da língua. 

Se assim for, para ele, o texto perde a sua autenticidade. Com efeito, o estudante não terá a 

oportunidade de compreender a discussão proposta no texto ficando, portanto, preso ao 

componente gramatical. 

Para Widdowson (1991 [1978], p. 113), constitui uma representação errônea do uso 

normal da linguagem apresentar para o estudante uma série de textos (excertos) genuínos e 

exigir que os leia não com o fim de aprender algo interessante e relevante do mundo, mas com 

 
 

22 Tradução da obra Teaching Language as Communication (1978) realizada por Almeida Filho, em 1991. 
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a finalidade de conhecer alguma coisa sobre a língua que se quer aprender. Um dos problemas 

em torno do texto autêntico diz respeito ao fato de ser imposto ao estudante com o fim de ensinar 

a língua. Tal situação reduz a autenticidade do texto. Nessa direção, o autor aponta que a 

autenticidade de um texto está na relação que se estabelece entre o texto e o leitor. Na discussão 

de Widdowson (1991 [1978]), fica evidente que o estudante deve ser levado a tratar o texto 

como discurso, no sentido de ampliar o seu entendimento acerca dos aspectos sociais que o 

cercam. 

Kramsch (1993) parte dessa mesma premissa ao considerar que o significado não está 

no texto escrito ou falado, mas na relação que se estabelece entre o estudante e o texto. Nesse 

processo, segundo a autora, é possível estabelecer a relação entre língua-cultura, visto que 

discursos diversos se cruzem na sala de aula. No entanto, para que isso seja possível, é preciso 

se afastar da concepção de língua/linguagem e da concepção de escrita como representação do 

pensamento. 

O que falta ao ensino de escrita é considerá-lo como processo que está em constante 

(trans)formação, sendo responsável pela particularidade, subjetividade e heterogeneidade do 

sujeito-estudante (GALLI, 2010). Para uma possível transformação no ensino de línguas 

estrangeiras, bem como para que o estudante, em particular de PLE, assuma um posicionamento 

crítico no meio social no qual está inserido, é necessário (re)pensar o lugar que o ensino de 

escrita deve ocupar no ensino de línguas. Não podemos mais considerar a escrita como técnica 

que pode ser aperfeiçoada em função do domínio gramatical de uma língua. É preciso 

considerar a escrita, no ensino de língua estrangeira, como a possibilidade de o sujeito se 

inscrever no discurso, conforme discutiremos posteriormente. Mas, para tanto, é preciso 

compreender o papel que ocupa o livro didático nesse contexto. 

 
• O livro didático como mecanismo de coerção discursiva 

 
 

Nos últimos anos, o livro didático tem sido amplamente investigado por historiadores, 

pesquisadores do campo da Linguística Aplicada e por analistas do discurso que se dedicam à 

aplicação da teoria ao ensino de línguas, porque o processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

materna e estrangeira, tem sido fortemente influenciado por sua concepção ou visão de 

língua/linguagem. Neste trabalho, a reflexão acerca do lugar que ocupa o LD no contexto de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras parte de discussões realizadas nas três áreas 

mencionadas. 
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De acordo com a historiadora Circe Bittencourt (2008), a discussão em torno do LD 

costuma ser assunto polêmico, porque gera discussões divergentes entre professores, estudantes 

e pesquisadores envolvidos com os problemas educacionais. Segundo a historiadora, para uma 

parcela de professores, o uso do livro didático é considerado empecilho ao processo de ensino- 

aprendizado. Já para outros, o livro didático é considerado material essencial para o 

desenvolvimento de um bom trabalho na sala de aula. Por outro lado, na prática, Bittencourt 

(2008, p. 13) afirma que o LD tem sido utilizado pelo docente com o objetivo de preparar as 

suas aulas em todos os níveis de escolarização, “quer para fazer o planejamento do ano letivo, 

quer para sistematizar os conteúdos escolares, ou [...] como referencial para a elaboração de 

exercícios ou questionários”. 

Na discussão levantada pela autora, o livro didático é considerado repositório dos 

diversos conteúdos educacionais, e é utilizado para determinar e, ao mesmo tempo, recuperar 

os conhecimentos e técnicas considerados essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. 

O LD pode ser visto como mercadoria ou produto que obedece à evolução das técnicas de 

fabricação e à comercialização pertencentes aos interesses do mercado. 

A historiadora afirma que a origem de tal material está relacionada ao poder instituído 

pelo Estado Nacional e das formas como ele organizou o controle sobre essa produção cultural, 

no sentido de influenciar fortemente as políticas mais amplas de educação, partindo do 

pressuposto de que uma obra didática deveria difundir a “verdadeira ciência” em busca do 

aperfeiçoamento da razão e da prosperidade da nação. Tais ideias foram incorporadas por meio 

do iluminismo. O iluminismo influenciou no desenvolvimento de obras didáticas com projetos 

“civilizatórios” e com propostas de “nacionalização”, a fim de induzir novos hábitos na 

população. O livro didático tornou-se meio de despertar no estudante o espírito do 

nacionalismo, através de textos literários que possibilitassem a valorização e a exaltação da 

nação. Surgem, então, críticas aos livros didáticos estrangeiros utilizados nas escolas, seguindo 

modelos franceses e alemães, já que se buscavam elaborar obras didáticas genuinamente 

nacionais. 

Bittencourt (2008) menciona que a concepção iluminista foi responsável pela 

construção de um livro didático como instrumento de trabalho do professor em sala de aula e 

auxiliar em sua formação autodidata. O papel que o professor desempenhasse na sala de aula 

deveria ser respaldado no livro didático, pois o LD serviria para suprir a deficiência dos 

docentes que não estavam preparados para ensinar, os quais eram recrutados de maneira pouco 

rigorosa devido à ausência de cursos especializados em sua formação. Logo, “o livro era 
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fundamental para a formação dos professores e para garantir os diversos conhecimentos a serem 

divulgados pela escola” (BITTENCOURT, 2008, p. 38). 

De igual modo, o LD era entendido como meio de unificar a educação escolar em todo 

o território nacional favorecendo, segundo Bittencourt (2008), a inserção de determinados 

jovens em uma mesma comunidade cultural, bem como dominando e determinando uma única 

forma de se expressar e de se comunicar. 

 
Os livros didáticos foram concebidos para que o Estado pudesse controlar o saber a 
ser divulgado pela escola [...]. A política do livro escolar representou um dos traços 
característicos da produção cultural feita por uma elite que procurava se inserir no 
mundo ‘civilizado’, preservando, de maneira intransigente, privilégios de uma 
sociedade hierarquizada e aristocrática (BITTENCOURT, 2008, p. 61). 

 
 

Diante do exposto, o LD, desde o seu surgimento, representa uma obra controlada, 

servindo como uma espécie de vigilância em relação ao papel que professor e estudante devem 

ocupar na sala de aula, com o discurso de preparar o professor para ensinar bem, e as crianças 

e os jovens para serem bem-educadas. O livro didático, assim, é tomado como principal 

instrumento para a formação do professor, “garantindo, ao mesmo tempo, a veiculação de 

conteúdo e método de acordo com as prescrições do poder estabelecido” (BITTENCOURT, 

2008, p. 28). 

Nessa direção, de acordo com Coracini (1999c, p. 37, grifo do autor), [...] “o livro 

didático constitui, então, um bem de consumo para professor e alunos, de que não se pode 

prescindir; afinal, o professor acredita que o LD facilita a aprendizagem trazendo modelos a 

serem seguidos pelos alunos” [...]. Com isso, o seu uso constante e fiel, na sala de aula, torna- 

se para ambos um apoio necessário e exclusivo. 

Nesse viés, Grigoletto (1999a) aponta que os modelos de exercícios encontrados no LD 

se constituem como um texto fechado à interpretação, no qual os sentidos já estão estabelecidos 

pelo autor do livro, para ser apenas reproduzidos por seus usuários. Para Grigoletto (1999a, p. 

68), tal situação ocorre devido ao modo de funcionamento do LD, o qual apresenta: a) um 

caráter homogeneizante, que é dado por meio dos seus exercícios, em que todos os estudantes 

devem fazer a mesma leitura e chegar a mesma conclusão; b) na repetição de uma estrutura 

comum a todas as unidades, com exercícios semelhantes que se mantêm iguais no decorrer do 

livro; c) e na apresentação das formas e dos conteúdos como naturais, criando-se, assim, um 

efeito de um discurso cuja verdade “já está lá”, na sua concepção. 

Diante desse funcionamento, a autora salienta que os estudantes não são instados à 

interpretar. Os exercícios estruturais do LD proíbem os gestos de interpretação, os quais são 
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apagados e substituídos pela univocidade, a transparência e a completude dos sentidos. 

Considerando a discussão proposta por Michel Pêcheux (2015 [1983]), no livro O Discurso: 

estrutura ou acontecimento, podemos afirmar que o discurso do LD se constitui, na maioria das 

vezes, como espaço do universo logicamente estabilizado, visto que seu funcionamento proíbe 

a interpretação. Assim, os seus exercícios são passíveis de terem uma única resposta, 

implicando o uso regulado de proposições lógicas do tipo verdadeiro ou falso. 

A concepção de língua/linguagem é tomada como única, coerente e transparente. O 

discurso do LD cria em seus usuários - professor e estudante- a ilusão de controle pleno do 

sentido e, consequentemente, do ato de fala intencional. A língua(gem), portanto, não é passível 

de interpretação. Os seus sentidos se fecham “como ‘um pacote’ embrulhado e amarrado em 

que os outros sentidos não podem conter” (GRIGOLETTO, 1999a, p. 76). 

Por sua vez, Souza (1999b) discute que o LD torna-se um argumento de autoridade para 

o professor, que nele apoia seus estudos e reconhece o seu valor como uma verdade dada e 

sacramentada. Conforme a autora, na sala de aula, o caráter de autoridade do livro didático se 

sustenta na crença de que ele é responsável por transmitir um saber que deve ser compartilhado 

e ensinado. É nesse sentido que Souza (1999c, p. 93) aponta o LD como arma pedagógica, 

capaz de manipular o professor a assimilar e a reproduzir os modelos de exercícios, na maioria 

das vezes, de cunho estruturalista. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que o discurso do LD contribui para o tratamento 

isolado da língua como um princípio de classificação, atribuindo ao sujeito o lugar de 

reprodutor de estruturas linguísticas. Por meio de seus exercícios estruturais, afasta o estudante 

da dimensão ideológica da língua e da experiência cultural vivenciada por ele nas práticas 

sociais, em um dado contexto sócio-histórico. Dito de outro modo, o LD está a serviço da 

manutenção da dominação de determinado saber (ALTHUSSER, 1995 [1970]), legitimado pela 

escola e pela sociedade, que inculca valores na prática de ensino do professor e no 

conhecimento do estudante, ambos treinados e moldados para desempenharem os seus papéis, 

“conscientemente”, no contexto de ensino-aprendizagem de língua materna ou estrangeira. 

 
Parece, então, haver uma relação professor-aluno, necessariamente, mediada pelo 
livro didático, ou pelo material didático. O livro didático estaria em última instância 
a serviço da relação professor-aluno-conhecimento devendo, assim, ‘orientar’ os 
professores quanto a ‘o que ensinar’ e ‘como ensinar’. Ao mesmo tempo, caberia ao 
livro didático fornecer conteúdos previamente selecionados, fazendo recortes no que 
supostamente seria mais relevante no conhecimento, e indicar procedimentos 
metodológicos para a sua transmissão em sala de aula (SOUZA, 1999b, p. 59). 
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O LD torna-se, assim, responsável por mascarar a heterogeneidade do sujeito e da 

linguagem, porque determina, de forma naturalizada e implícita, como o sujeito deve aprender 

e dominar uma língua estrangeira e/ou habilidade linguística. Assim como Bittencourt (2008), 

Rojo (2013, p. 169) afirma que “o LD se apresenta fortemente como estruturador da ação 

didática do professor, propondo-se a substituir seu planejamento e escolhas didáticas, a definir 

metodologias de ensino e enfoque teóricos”. 

Discutindo essas questões, especificamente no ensino de PLE, podemos dizer que o LD 

assume posição ainda de maior destaque. De acordo com Diniz, Stradiotti e Scaramucci (2009), 

essa situação ocorre devido à falta de formação e experiência do professor em relação ao ensino 

de português como língua estrangeira. Sem a presença do LD, o professor sente-se desorientado 

em relação ao ensino. Diante disso, os autores afirmam que o LD pode funcionar como principal 

ou único guia para muitos docentes que atuam na área de PLE. Para Diniz, Stradiotti e 

Scaramucci (2009), o grande problema quanto ao uso do LD reside no fato de que ele pode 

substituir o professor na sala de aula, como também determinar os conteúdos que serão 

ensinados. 

Para os autores, em muitas situações, falantes de português com nível universitário são 

considerados aptos para dar aulas, independentemente de sua formação. Por outro lado, há 

também professores que tem formação e experiência no ensino de português como língua 

materna e atuam na área, mas não apresentam conhecimento das especificidades do ensino de 

PLE, principalmente no que toca ao ensino de português para falantes de espanhol. Então, cabe 

ao professor recorrer ao LD como o único instrumento para as suas aulas. 

Assim, esse material didático torna-se um mecanismo na homogeneização dos 

conteúdos, dos conceitos e metodologias educacionais, bem como apresenta conteúdos 

fragmentados para torná-los acessíveis à compreensão dos estudantes, já que, para Grigoletto 

(1999b), há um discurso que cerceia a interpretação ao mesmo tempo que reforça a ilusão de 

liberdade do sujeito como aquele que é livre para interpretar em um espaço logicamente 

estabilizado. 

Recorrendo à discussão proposta por Bittencourt (2008), o livro didático tem mais sido 

objeto de vulgarização do conhecimento do que divulgador de um saber que possibilite auxiliar 

o estudante em seu processo de ensino-aprendizagem, visto que tal material didático tem por 

objetivo ensinar um dado conteúdo. De acordo com Coracini e Cavallari (2016), no caso do 

ensino de línguas estrangeiras, o objetivo de muitos livros didáticos é atender às quatro 

habilidades tradicionalmente conhecidas: falar, compreender, ler e escrever, de modo que 
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aprender e saber uma língua consista em dirigir-se ao outro, relacionar-se com o outro, falante 

nativo da língua que se quer aprender. 

Nesse contexto, não há no LD um trabalho mais cuidadoso com a linguagem, 

considerando a indissociável relação entre língua, cultura e ideologia. Tal situação pode ser 

responsável por posicionamentos etnocêntricos e de aculturação que interferem de forma 

negativa no processo de ensino-aprendizagem de uma língua, como também no modo de 

compreender e representar a cultura de uma língua estrangeira (CORACINI e CAVALLARI, 

2016). 

Diante disso, nos afastamos da representação do LD como material que prioriza o 

conteúdo a ser estudado (CORACINI e CAVALLARI, 2016). Compreendemos o LD como 

mecanismo ideológico responsável por divulgar um discurso que determina a prática do 

professor e do estudante em função de um saber já construído antes, em algum lugar. Todavia, 

nós, usuários do LD, não nos damos conta de tal situação devido ao esquecimento a que se 

refere Pêcheux. Temos a ilusão de ser origem do que dizemos, quando, na verdade, retomamos 

os sentidos preexistentes, ou seja, o sujeito apaga, inconscientemente, qualquer elemento que 

remete ao exterior da formação discursiva em que se inscreve. 

Conforme expõem Coracini e Cavallari (2016), é preciso direcionar um olhar para o LD 

que ultrapasse a análise de conteúdo ou a avaliação dos métodos seguidos em sua abordagem 

de ensino. É preciso compreender o posicionamento ideológico que o discurso do LD ocupa 

no dizer para, assim, ser possível entender as práticas e os saberes que determinam, como um 

discurso de verdade, o ensino de línguas estrangeiras. O papel de um linguística aplicado crítico 

é subverter as práticas tradicionais por meio de um novo olhar acerca da concepção de 

língua/linguagem que circula em materiais didáticos, a fim de propiciar novas práticas de ensino 

que considerem a relação entre língua, sujeito, cultura e ideologia indissociáveis. 

Para que isso seja possível, o primeiro passo é ir além do efeito de transparência da 

linguagem. É enxergar o texto como a possibilidade de outros dizeres, uma vez que tem relação 

com outros textos (existentes, possíveis ou imaginados), e com o interdiscurso, espaço em que 

o dizer do sujeito do discurso se inscreve devido à posição ideológica que ele ocupa em uma 

formação discursiva (ORLANDI, 2012). Compreender o discurso do LD de PLE nesse viés nos 

permite trazer novas reflexões para a área, em relação às condições de produção de tais 

materiais, como também possibilitar o entendimento acerca da produção escrita no ensino de 

línguas estrangeiras. 
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• Por uma perspectiva discursiva para o ensino de escrita: novas possibilidades, novos 

desafios para o ensino de PLE 

 
Para a discussão em relação à produção escrita, buscaremos as contribuições do 

dispositivo teórico-metodológico da Análise do Discurso que nos permitam (re)pensar o lugar 

que deve ocupar a escrita no ensino de línguas estrangeiras, em especial, no ensino de Português 

como Língua Estrangeira. 

Como já apontamos ao longo do texto, o arcabouço teórico-metodológico da AD não 

está relacionado com o ensino de línguas estrangeiras, mas nos permite, por meio de um gesto 

de leitura (PÊCHEUX, 2010 [1982]), direcionar um olhar crítico para as práticas sociais que 

envolvem a escrita, porque a AD concebe a língua no processo histórico-social, e coloca o 

sujeito e o sentido como partes desse processo (ORLANDI, 2015 [1999]). Ao não considerar o 

sujeito produzindo sentidos, estaremos apagando a subjetividade que o constitui no processo de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, estaremos tomando a língua como instrumento 

de comunicação, sem relação com os aspectos socioculturais que a constituem. 

Anteriormente, vimos que a prática de produção escrita é tomada como suscetível de 

regulamentação. Na maioria das vezes, a escola, em parceria com o livro didático, coloca-a no 

espaço do semanticamente estável, sendo responsável por apagar a memória histórica que 

envolve os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem de línguas. Nesse caso, a produção 

escrita é vista como meio de policiar os sentidos produzidos pelos estudantes a partir de 

instauração de regras. Com efeito, escrever em uma língua estrangeira significa aprender um 

aglomerado de palavras que contêm em si todo o significado. Acredita-se que o estudante será 

capaz de criar sentenças, desenvolver o seu texto e chegar à totalidade de um sentido 

predeterminado e único (GRIGOLETTO, 2010). A escrita, portanto, ainda é considerada como 

transcrição de uma linguagem que é essencialmente transparente. 

Ao tratar do ensino de produção escrita no viés discursivo, é preciso considerar três 

proposições, a saber: a) a língua/linguagem não é transparente; b) não é possível desconsiderar 

o posicionamento que o sujeito ocupa em uma dada formação discursiva; c) o sujeito que produz 

um texto produz sentido sobre ele, visto que, ao escrever um texto, é afetado por elementos 

decorrentes dos processos ideológicos nos quais se inscreve em função da posição-sujeito que 

ocupa no dizer. 

Nessa perspectiva, estaremos considerando a escrita como o lugar possível para que o 

sujeito produza e construa sentidos em sua cultura e na cultura do outro. De acordo com Galli 

(2010, p. 55), é necessário considerar a produção escrita como um processo que está sempre 
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em (re)construção e (trans)formação, porque o sujeito que enuncia em uma língua estrangeira 

é atravessado por outros discursos, por outros sujeitos. Compreender a escrita nesse viés, no 

ensino de línguas estrangeiras, abre brecha para instaurar um olhar materialista sobre as relações 

de poder que se estabelecem entre os povos, entre os processos culturais. Assim como a 

linguagem, a cultura trabalha sob o efeito de transparência (DE NARDI, 2007; LEANDRO 

FERREIRA, 2015), naturalizando sentidos, homogeneizando os grupos sociais, conforme 

discutimos anteriormente, a partir da discussão proposta por Williams e Eagleton. 

Não podemos, então, desconsiderar que o sujeito que enuncia em uma língua estrangeira 

está diante de uma outra cultura, de uma outra visão de mundo, que interfere em seu modo de 

pensar e agir. A relação que o sujeito estabelece com a língua-cultura com a qual está em contato 

coloca-o diante de relações de confrontos, de divergência ou de aproximação com diferentes 

discursos (CAZARIN, 2008) que devem ser considerados no processo de produção escrita. Por 

isso mesmo, Cazarin (2008) afirma que é preciso considerar na produção escrita do sujeito a 

projeção imaginária que ele faz de si, do outro e do lugar social em que está inscrito. Desse 

modo, o estudante poderá desencadear outras ideias e novos sentidos sobre si e sobre o outro, 

permitindo aberturas e deslocamentos na língua-cultura com a qual está em contato, pois as 

imagens construídas por ele no que diz respeito à cultura são sempre produzidas pelo e a partir 

do outro, na relação que se estabelece entre-línguas, entre-culturas. 

Para Galli (2010, p. 57), a produção de um texto pode viabilizar a história de produção 

de seu autor, a produção de sua subjetividade e a constituição de sua identidade de autor. O 

sujeito, quando escreve um texto, ocupa uma posição enunciativa no dizer e, por conseguinte, 

nas relações sociais, sendo responsável por reconfigurar e reinscrever o seu discurso em 

discursos-outros. Segundo mencionamos na seção A concepção de língua/linguagem numa 

perspectiva discursiva, as filiações históricas nas quais se inscrevem os sujeitos são 

responsáveis por organizar memórias e relações sociais em redes de significantes que se 

repetem e se reatualizam, possibilitando a produção de sentidos outros na escrita de um texto. 

Segundo Pêcheux (2015 [1983], p. 54), é por meio das filiações e memórias históricas 

que os sujeitos produzirão sentidos em uma dada condição de produção, porque recuperarão 

alguns enunciados e não outros para incorporar aos seus textos. Os dizeres ditos em outro lugar, 

o qual a AD denomina de interdiscurso, são produzidos e atravessados por outros discursos 

influenciando, significativamente, os sentidos produzidos pelos estudantes no momento de 

escrever um texto. O interdiscurso, para Courtine (2009 [1981], p. 74), “é o lugar no qual se 

constituem, para um sujeito falante, [...] os objetos de que esse sujeito enunciador se apropria 

para deles fazer objetos de seu discurso” [...], ou seja, o interdiscurso é o espaço em que o dizer 
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sobre o objeto do sujeito do discurso se inscreve em função das posições ideológicas que ele 

ocupa em determinada formação discursiva. 

A esse respeito, Pêcheux (1997 [1975], p. 162) afirma: “[...] propomos chamar 

interdiscurso a esse ‘todo complexo com dominante’ das formações discursivas, esclarecendo 

que também ele é submetido à lei de desigualdade contradição-subordinação que [...] 

caracteriza o complexo das formações ideológicas [...]”. Desse modo, para Pêcheux (1997 

[1975]), o discurso de todo sujeito está inscrito em um complexo de formações ideológicas que 

fornece a evidência de transparência da linguagem. Isso significa dizer que a ideologia fornece 

a evidência que faz com que o sentido de uma palavra ou enunciado ‘queira dizer o que 

realmente diz’. Logo, a interpelação dos indivíduos em sujeitos ocorre por meio do 

interdiscurso, lugar ou espaço em que todo discurso é inscrito. 

Nesse processo, os sujeitos retomam saberes que são reatualizados e resignificados no 

ato de escrever, pelos efeitos de pré-construído e de discursos-transverso, ocasionando outros 

efeitos de sentidos e, consequentemente, novos discursos e novas possibilidades de enunciar 

em língua estrangeira. Todavia, esses elementos ditos em outro lugar são produzidos, 

inconscientemente, pelos sujeitos em seu fio do discurso. O pré-construído, termo introduzido 

por Paul Henry e Michel Pêcheux na AD, produz a evidência do sentido do discurso. De acordo 

com Pêcheux (1997 [1975], p. 164), “o pré-construído corresponde ao ‘sempre-já-ai’ da 

interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma de 

universalidade” (o ‘mundo das coisas’)” [...]. Isso equivale a dizer que o pré-construído, 

estruturado no interdiscurso, garante o que cada sujeito conhece ou compreende (COURTINE, 

2009 [1981]) sobre o objeto que enuncia na formulação de uma sequência discursiva. 

Por sua vez, o discurso-transverso corresponde aos discursos que se articulam no interior 

de outros discursos, ou seja, diz respeito à articulação ou conexão entre os elementos do 

discurso. A sequência discursiva produzida no discurso-transverso é o efeito do que Pêcheux 

(1997 [1975], p. 164) denomina articulação ou processo de sustentação que constitui o discurso 

do sujeito em sua relação com o sentido produzido pelo efeito de evidência do pré-construído. 

Dito de outro modo, o discurso-transverso conecta os elementos discursivos inscritos pelo 

interdiscurso a partir do pré-construído, que fornece ao sujeito-falante a evidência do sentido e 

da transparência da linguagem assujeitando-o a determinado discurso. Tal situação não nos 

permite considerar a concepção de língua/linguagem como transparente e os sentidos como 

fixos, porque, ao ocupar uma posição enunciativa no processo discursivo, o sujeito toma uma 

posição no dizer devido ao desdobramento da modalidade da forma-sujeito. 
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Na discussão proposta por Pêcheux (1997 [1975]), em Semântica e Discurso, a 

identificação do sujeito em relação à FD em que se inscreve ocorre por meio da modalidade da 

tomada de posição do desdobramento da forma-sujeito. A primeira modalidade “consiste numa 

superposição (um recobrimento) entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal” 

(PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 215, grifo do autor) da formação discursiva. Nessa modalidade da 

forma-sujeito, Pêcheux (1997 [1975]) pontua que o sujeito identifica-se plenamente com a 

formação discursiva em que está inscrito. Essa modalidade caracteriza o discurso do “bom 

sujeito” e reflete cegamente a sua identificação à formação discursiva em que se inscreve, 

revelando a unicidade imaginária do sujeito (INDURSKY, 2008). Em outros termos, essa 

modalidade é responsável pelo assujeitamento do sujeito sob a forma do “livremente 

consentido”. Pêcheux (1997 [1975]) afirma que a tomada de posição é responsável por produzir 

um efeito-sujeito que crê na origem do dizer e que, desse modo, produz o seu discurso sob a 

ilusão da unicidade imaginária do sujeito. 

A segunda modalidade caracteriza o discurso do “mau sujeito”. Nessa modalidade, 

Pêcheux (1997 [1975]) menciona que o sujeito que enuncia “se volta”, por meio de uma 

“tomada de posição”, contra o sujeito universal (forma-sujeito). O sujeito que toma uma posição 

no dizer “se volta” contra a forma-sujeito por não concordar com a posição do “sujeito 

universal” que organiza os saberes da FD com a qual o sujeito do discurso se identifica 

(INDURSKY, 2008). Logo, há por parte do sujeito que enuncia “um distanciamento, dúvida, 

questionamento, contestação, revolta” (PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 215) em relação ao que o 

“sujeito universal” impõe, pensa, em uma FD. Essa modalidade conduz o sujeito a contra- 

identificar-se com a forma-sujeito da formação discursiva que o afeta, permitindo questionar os 

saberes de uma dada formação discursiva. Segundo Indursky (2008, p. 13), a contra- 

identificação evidencia que a forma-sujeito é imaginária. Não é dotada de unicidade, conforme 

verificamos na primeira modalidade, e isso possibilita que o sujeito não se identifique e não se 

subjetive parcialmente com a forma-sujeito. 

A terceira modalidade proposta por Pêcheux (1997 [1975]) funciona sob o modo de 

desidentificação. O sujeito que enuncia desidentifica-se de sua formação discursiva e de sua 

forma-sujeito para, então, identifica-se com outra formação discursiva e sua forma-sujeito. 

Pêcheux (1997 [1975], p. 217) adverte que tal desidentificação não representa a “liberdade do 

sujeito”, visto que a ideologia não desaparece. Ao contrário, a ideologia funciona às avessas, 

sobre e contra si mesma, por meio das formações discursivas e ideologias que se encontram 

intricadas nesse complexo. No mais, o sujeito do discurso sempre se identificará com uma 

formação discursiva. 
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Nesse ponto, voltamos a lembrar que não existe prática discursiva sem sujeito. O lugar 

social que o sujeito ocupa em uma dada FD afeta o processo de escrita do texto (CAZARIN, 

2008). A identificação do sujeito com a forma-sujeito lhe possibilita assumir um 

posicionamento no dizer e, de tal modo, produzir outros discursos, mantendo relações diversas 

com a forma-sujeito da formação discursiva à qual se filia (DE NARDI, 2008). Nesse sentido, 

o ato de escrever está relacionado à construção da identidade do sujeito na língua estrangeira 

com a qual está em contato. A construção da identidade do sujeito ocorre por meio de sua 

identificação, de seu posicionamento no lugar social em que se encontra. Essa identificação está 

sempre em construção, sempre em processo, porque o sujeito pode, em uma tomada de posição, 

assumir outra identificação, como vimos. 

Nessa ótica, a posição que ocupa o sujeito no dizer não pode ser mais desconsiderada 

no ensino de línguas estrangeiras e na produção escrita. Conforme afirma Grigoletto (2006, p. 

208), a partir desses movimentos propostos por Pêcheux, a forma-sujeito não pode ser vista 

num viés da unicidade, tendo em vista que os sujeitos estão sempre rompendo com os saberes 

de determinada formação discursiva. Desse modo, podemos afirmar que o discurso do sujeito 

está sempre em construção constituindo a sua identidade, ou seja, por meio desse movimento 

de identificação/contra-identificação/desidentificação é que o sujeito do discurso constitui a 

sua identidade e determinará a posição que ocupará no discurso, no texto. 

Nessa direção, segundo Scherer (2010, p. 109), escrever é um ato singular, mas também 

um ato coletivo. É singular pelo sujeito que se apropria desse ato, identificando-se a, 

subjetivando-se a. Também é coletivo pelas histórias que traz à memória. Coletivo porque nele 

estão todos os sujeitos que nos ajudam a constituir esses inúmeros atos ao longo da vida. 

A partir da discussão proposta por Pêcheux (1997 [1975]), podemos considerar que o 

sentido de um texto é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo 

sócio-histórico no qual os enunciados são produzidos e reproduzidos pelo sujeito. A esse 

respeito, vale destacar o dizer de Pêcheux (1997 [1975]), p. 160): “as palavras, expressões, 

proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as 

empregam [...] em referências às posições ideológicas nas quais essas posições se inscrevem”. 

Noutras palavras, o sujeito que escreve um texto produz sentido sobre ele, a partir da posição 

ideológica que ocupa no dizer, decorrente do condicionamento sócio-histórico e subjetivo que 

envolve a produção discursiva. Todavia, a tríade: escola, livro didático e metodologia de ensino 

é responsável por proibir que o estudante produza sentido no momento de enunciar, já que, 

conforme Coracini (1999c, p.106), há uma valorização do ensino e, desse modo, do conteúdo 

(o que se ensina) e do método (como ensina), em detrimento da razão pela qual o sujeito aprende 
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uma LE e da função de tal aprendizagem (para que se aprende), princípios básicos defendidos 

pela abordagem comunicativa. 

Como já colocamos aqui, na Análise do Discurso, a concepção de língua-linguagem 

pressupõe um sujeito que enuncia em sua individualidade, sendo afetado pelo inconsciente e a 

ideologia (CAZARIN, 2008). Desconsiderar a produção de sentidos na elaboração de um texto 

é tomar a escrita, como vimos anteriormente, como objeto estável, receptáculo de significados 

permanentes (CORACINI, 2007c). É desconsiderar, portanto, que a linguagem produz efeito 

de sentidos entre os sujeitos envolvidos no processo discursivo. 

Em função do exposto, consideramos que a escrita, em uma perspectiva discursiva, 

torna-se uma possibilidade para que o estudante possa agir sobre as formas da vida social. A 

escrita torna-se um caminho para que o estudante reconheça as relações de poder instauradas 

pelo discurso da sociedade contemporânea. Tal situação só será possível quando nos dermos 

conta de que as instituições de ensino são o espaço para possibilitar a transformação social. É 

o lugar que pode propiciar uma nova forma de o estudante enxergar o outro e a si mesmo diante 

do processo de submissão e exploração inerente ao modo de produção capitalista 

(MAGALHAES; BERTO; SOUZA, 2014). 

Vemos, então, a possibilidade de romper com o caráter rígido de métodos fundados nas 

normas, os quais estão fadados ao fracasso, e instaurar uma nova perspectiva para o ensino de 

escrita, em PLE, a saber: a discursiva. 

[...] o ensino de línguas não pode mais enfatizar o estudo dos componentes frasais em 
detrimento do sentido, nem mesmo das unidades textuais previamente categorizadas 
por estudos analíticos. Urge a aplicação de uma metodologia que mude 
comportamentos e, priorizando o discurso, coloque o aluno na situação de enunciador, 
para que ele possa [...] exercer o espírito crítico (CORACINI, 2007c, p. 183). 

 

Diante de tal contexto, entendemos que dominar certas regras gramaticais não 

possibilita que o estudante de PLE deixe suas marcas no texto. Isso equivale a dizer que um 

texto pode estar bem escrito, mas não pode apresentar o posicionamento do sujeito e o seu 

pensar, a partir de suas experiências pessoais e ideológicas (CORACINI, 2007c). O fato de o 

estudante escrever não significa, necessariamente, que ele seja um autor. Escrever um texto em 

língua estrangeira é um ato que não pode ser realizado sem que o estudante se signifique nesse 

processo e deixe marcas de sua subjetividade no texto. 

Coracini (1999d) aponta que, para que o estudante possa assumir a sua identidade como 

autor, é de extrema importância que a escola não abafe as múltiplas vozes, sufocando a 

disseminação de sentidos. É necessário que se abra espaço para a alteridade, para o 
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estranhamento do outro, inerente a qualquer processo de identificação e autoria. É preciso 

compreender que produzir texto é produzir sentido e é somente por meio da produção de 

sentidos que o sujeito se produz, ou melhor, o sujeito se produz produzindo sentido (ORLANDI, 

1996). 

Ao falarmos de produção escrita não podemos deixar de mencionar a concepção de texto 

e de autoria. Para que haja mudança no ensino de línguas estrangeiras em relação ao modo de 

conceber a produção escrita é necessário assumir outro posicionamento diante do texto. Para 

discutirmos esse ponto, traremos a discussão sobre a concepção de texto proposta por Eni 

Orlandi. 

Na discussão proposta por Orlandi (2012, p. 87), afiliada aos estudos da AD, o texto não 

é visto como unidade fechada, uma vez que tem relação com outros textos (existentes, possíveis 

ou imaginários). Diante disso, o texto tem relação com determinadas condições de produção 

(os sujeitos e a situação), porque se inscreve em um discurso que já foi dito antes, em outro 

lugar. Segundo a autora, o texto é um objeto linguístico-histórico atravessado por outros 

discursos. Não podemos, então, desconsiderar essa relação na produção escrita ao proibir que 

o estudante interprete, produza sentido. Nesse caso, estaríamos desconsiderando os processos 

sociais e históricos que fazem parte da linguagem. 

Para Orlandi (1999 [1988]), é preciso introduzir o sujeito na língua e na cultura para que 

ele possa se posicionar diante do contexto histórico-social do qual faz parte. O sujeito poderá 

se colocar no texto produzindo sentidos. Nesse movimento, estaremos possibilitando que o 

estudante possa se assumir como autor ao se colocar no lugar do outro, ao deslocar o seu olhar 

para a relação que se estabelece entre língua-cultura. Consequentemente, ele poderá assumir 

um papel social deixando marcas de subjetividade em seu dizer. “Olhar para a escrita do sujeito 

é, portanto, muito mais do que rastrear erros ou estabelecer normas de criação; é perseguir o 

sujeito pelas pegadas que ele deixa e compreender a singularidade que ele diz” (DE NARDI, 

p.73, 2008). 

Considerar a escrita numa perspectiva discursiva permitirá que o estudante de PLE se 

insira em uma prática social, mas também que se posicione diante da cultura do outro e de sua 

cultura, tornando-se um sujeito crítico e reflexivo. Dito de outro modo, assumir a produção 

escrita num viés discursivo é considerar a linguagem como prática social, histórica e política 

que permitirá ao estudante de PLE construir possíveis lugares para si e para o outro. Não 

podemos esquecer que estamos falando da relação entre língua-cultura. Assim, o sujeito 

construirá o seu discurso a partir de sua experiência pessoal e social no encontro entre culturas. 
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A partir dessa discussão, para assumirmos o ensino de escrita numa perspectiva 

discursiva, é preciso considerar, a saber: 

a) A língua/linguagem como uma prática social, sócio-histórica e política, por meio da 

qual o estudante de PLE produzirá sentidos e construirá saberes referentes à sua 

cultura e à cultura do outro. 

b) O sujeito como aquele que ocupa um lugar social a partir de determinadas condições 

de produção. 

c) O texto inscrito num contexto histórico-social, o qual é atravessado por discursos- 

outros que marcam a ideologia de determinada formação discursiva. 

 
É um desafio assumir um posicionamento discursivo no ensino de línguas, 

especificamente no ensino de PLE, porque teremos que repensar o nosso olhar em relação a um 

discurso tradicionalista que está enraizado, na maioria das vezes, na prática de ensino. É preciso 

considerar o espaço da sala de aula como um meio de transformar a realidade da qual o sujeito 

faz parte. Necessitamos de sujeitos críticos e reflexivos que reconheçam o outro como a 

possibilidade de construir uma sociedade mais democrática e uma cultura comum. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

3.1 Natureza da pesquisa 
 
 

O desenvolvimento desta pesquisa situa-se no campo das ciências da linguagem 

aplicadas ao ensino de línguas, em particular, no campo da Linguística Aplicada tal como 

reformulada por Alastair Pennycook (1998, 2006), Kanavillil Rajagopalan (2003) e Luiz Paulo 

da Moita Lopes (2006, 2009). A pesquisa se inscreve no paradigma qualitativo por assumir um 

caráter interpretativo, qual seja: depreender os sentidos produzidos sócio-historicamente em 

torno dos discursos associados ao ensino de Português como Língua Estrangeira. O 

desenvolvimento desta pesquisa propõe uma interface com a Análise do Discurso de linha 

francesa, porque o seu arcabouço teórico responde aos objetivos das perspectivas Indisciplinar, 

Crítica ou Transgressiva da Linguística Aplicada no que concerne ao próprio fazer científico 

do pesquisador no atual contexto pós-moderno da ciência. 

O desenvolvimento deste trabalho afasta-se do aplicacionismo linguístico e da 

objetividade científica por tomar a concepção de língua/linguagem não em sua finalidade 

utilitarista, mas considerando os efeitos/valores que essa língua produz nas práticas discursivas 

(MOITA LOPES, 2013). Nessa perspectiva, a pesquisa assume os pressupostos teórico- 

metodológicos da Análise do Discurso, tendo em vista que a AD rejeita o método científico de 

inspiração positivista e apresenta uma leitura sintomática do arquivo, pensando a relação 

material do discurso à língua e da ideologia ao inconsciente, leitura esta que trabalha o efeito 

da objetividade, considerando os deslizes de sentidos e a equivocidade da linguagem 

(ORLANDI, 1996). 

Segundo Piris (2010), por não ser uma disciplina de inspiração positivista, a 

metodologia em Análise do Discurso tem sido considerada como inexistente ou, até mesmo, 

subjetiva demais para o modelo prototípico de fazer ciência praticado pelas ciências de mais 

prestígio junto aos órgãos financiadores da pesquisa. Isso ocorre, sobretudo, devido à imposição 

positivista da terceira pessoa na escrita do texto científico, compreendendo o pesquisador como 

observador dos fatos sociais. 

Na AD, a metodologia não se apresenta como elemento de coerção discursiva ao 

pesquisador. O papel do pesquisador não será de observador diante dos fatos sociais, mas de 

ator envolvido na pesquisa em busca de respostas aos problemas lançados a partir de suas 
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indagações e de seus interesses de pesquisa (PIRIS, 2010). Nessa situação, o trabalho do 

analista do discurso é compreender como o seu objeto discurso produz efeitos de sentidos 

(ORLANDI, 1996) no espaço da materialidade linguística e da história. Por meio de um gesto 

de interpretação de seu objeto de pesquisa, o analista expõe a opacidade do texto, a não 

transparência da linguagem. O seu lugar, aponta Orlandi (1996), não é o de interpretar ou 

descrever o texto como o faz o hermeneuta, mas compreender por meio do batimento entre 

descrição e interpretação (PÊCHEUX, 2015 [1983]) como o discurso produz sentidos através 

de seus mecanismos de funcionamento ideológicos inscritos no interdiscurso. 

De acordo com Piris (2010, p. 104), o analista do discurso lança outro olhar sobre os 

“textos” ou enunciados que formam o seu corpus, interpretando os discursos que o constituem 

por meio do dispositivo teórico que lhe permite atravessar o efeito de transparência dos 

enunciados analisados, compreendendo as redes de filiações ideológicas que constituem o 

discurso-outro, discurso este que projeta outros deslizamentos de sentidos. 

Por sua vez, a Linguística Aplicada Indisciplinar, Crítica ou Transgressiva nos permite 

deslocar o nosso olhar para a Análise do Discurso, porque o seu arcabouço teórico afasta-se da 

LA cristalizada e seguidora de visões de conhecimento como construção de verdade. Em seu 

fazer pesquisa, a Linguística Aplicada Indisciplinar considera de extrema relevância outros 

campos do conhecimento para o desenvolvimento de pesquisas em linguística aplicada. 

Segundo Signorini (1998 apud MOITA LOPES, 2006, p. 19), a interdisciplinaridade proposta 

na Linguística Aplicada Indisciplinar escapa de visões preestabelecidas, porque o seu 

arcabouço teórico traz à tona o que não é facilmente compreendido ou que escapa aos percursos 

de pesquisa aplicada ou já traçada. 

Entende-se, assim, a necessidade de o pesquisador questionar as formas tradicionais de 

conhecimento abrindo a possibilidade para o desenvolvimento de pesquisas de cunho 

interpretativista e de modos de construir conhecimento sobre a vida social. Os pressupostos 

teórico-metodológicos da Análise do Discurso oferecem os mecanismos à LA para analisar o 

funcionamento da linguagem nas suas condições sócio-históricas, possibilitando ao pesquisador 

a alteridade diante da leitura-outra que ele pode produzir por meio de seu dispositivo teórico de 

análise. 

Os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso são fundamentais para 

direcionar outro olhar para o ensino de línguas estrangeiras, pois nos possibilitam interpretar as 

rupturas e contradições dos discursos que nos apresentam como verdadeiros. Em outras 

palavras, a AD nos permite compreender que há sempre o outro na sociedade e na história, não 
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como “máquinas de aprender”, mas como sujeitos produzindo sentidos através das filiações 

históricas nas quais se inscrevem. 

No que concerne ao ponto de vista técnico da pesquisa, o trabalho envolve a pesquisa 

bibliográfica e interpretativista. A pesquisa bibliográfica a que recorremos para elaboração da 

pesquisa consiste em material já publicado, a exemplo de livros didáticos, nesse caso, a coleção 

didática Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para estrangeiros (BI), publicada, em 

2010, na Casa do Brasil, na Argentina; livros teóricos, artigos, dissertações e teses científicas 

relacionadas à proposta da discussão. 

Nesta pesquisa, o arquivo selecionado é entendido como um campo de documentação 

pertinente e disponível sobre uma questão, onde se encontram materiais para serem lidos e 

interpretados pelo pesquisador, por meio de um gesto de leitura sintomática (PÊCHEUX, 2010 

[1982], p. 51), que se afasta de uma normalização asséptica da leitura e do pensamento. Em 

outras palavras, o arquivo constitutivo desta pesquisa não é considerado um instrumento neutro 

e independente, inscrito em um espaço de estabilidade lógica. Ao contrário, o arquivo é 

entendido como a possibilidade da produção de outros sentidos sobre a linguagem, que sempre 

escapa, na medida em que o deslize, a falha e ambiguidade são constitutivos da língua 

(PÊCHEUX, 2010 [1982]). 

Por meio do olhar do pesquisador em relação ao seu objeto de pesquisa serão recortadas 

as sequências discursivas (COURTINE, 2009 [1981]) que formarão o corpus, possibilitando- 

lhe o gesto de análise. 

 
3.2 Método de pesquisa 

 
 

Para desenvolvimento desta pesquisa, além dos pressupostos teórico-metodológicos da 

Análise do Discurso, adotamos o método histórico-dialético investigativo, porque ele 

possibilita descrever o particular à luz do contexto econômico, político, social e cultural que se 

inserem as práticas de ensino. Conforme apontam Nosella e Buffa (2005, p. 362), o método 

dialético possibilitará relacionar o particular, isto é, o singular, o dado empírico, com a 

totalidade social, a qual está aberta, por meio desse método, a vários desdobramentos para 

serem estudados. 

Nessa relação dialética, consideramos que os discursos que atravessam as práticas de 

ensino produzem a sua forma material por meio das relações interdiscursivas entre documentos 

oficiais de ensino de línguas estrangeiras, materiais didáticos, discurso escolar, discurso 

acadêmico, em uma rede que reúne natureza distintas de saberes (AZEVEDO e PIRIS, 2016). 
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Podemos afirmar, assim, que o discurso de determinada instituição de ensino (escola, cursos de 

idiomas, universidades) está condicionado por uma disputa ideológica sobre ensinar e aprender 

línguas estrangeiras, o que Althusser (1995 [1970]) denomina lutas de classes no interior dos 

Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), delineando as relações de produção na sociedade. 

Assim, por meio do método dialético, será possível compreender as relações que se estabelecem 

entre as sociedades e as instituições escolares, possibilitando que o pesquisador entenda as 

contradições que envolvem os discursos das práticas de ensino. 

 
3.3 Constituição do corpus da pesquisa 

 
 

Em Análise do Discurso, o pesquisador não trabalha a partir de exemplos, como frases 

pronunciadas ou de textos exemplares, mas com corpora. Francine Mazière (2007) aponta que 

o linguista do discurso é responsável por delimitar, isto é, por em correspondência, organizar 

fragmentos de enunciados mais ou menos longos e mais ou menos homogêneos, para submetê- 

los à análise. Nesse sentido, a organização de um corpus na AD afasta-se da colagem de textos. 

É necessária a construção de um dispositivo teórico apto a interpretar, a permitir apreender o 

objeto discurso delimitado pelo pesquisador. Para Mazière (2007, p. 14): 

 
O estabelecimento de um corpus mobiliza a posição do analista sobre a língua e seu 
funcionamento (escolha das formas de língua a referir e analisar), sua posição acerca 
dos falantes e seu grau de autonomia (configuração de enunciados de arquivo, ou de 
interlocuções), sua posição diante das pressões impostas pelos gêneros de fala (corpus 
homogêneo ou heterogêneo), em relação com os saberes anteriores e os objetivos de 
pesquisa. 

 

De acordo com a autora, o corpus, transformado em uma “rede de memória” 

(COURTINE, 2009 [1981]), que se inscreve no interdiscurso, se torna uma espécie de 

construção móvel e, portanto, dinâmica, gerida em interação com a progressão da análise. 

Courtine (2009 [1981]), por sua vez, afirma que o corpus discursivo é um conjunto aberto de 

articulações entre os discursos concluído apenas no final do procedimento da análise. Segundo 

o autor, o corpus discursivo se constituirá em um conjunto de sequências discursivas 

organizadas a partir do objeto de análise do pesquisador. As sequências discursivas são 

“sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase” (COURTINE, 2009 [1981], p.55), 

que determinam uma forma ao corpus discursivo. 

Portanto, o corpus não é mais um conjunto de textos estanques. Ao contrário, segundo 

Mazière (2007, p, 61), o corpus passa a ser entendido “como um conjunto sem fronteira, no 
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qual o interdiscurso, exterior, irrompe no intradiscurso”. Dessa forma, a constituição do corpus 

não é dada a priori na AD. Para Piris (2010), a sua organização já é um procedimento da análise, 

ou seja, já é um gesto de leitura realizada pelo pesquisador. Em outros termos, “a análise é um 

processo que começa pelo próprio estabelecimento do corpus e que se organiza face à natureza 

do material e à pergunta (ponto de vista) que o organiza” (ORLANDI, 2015 [1999], p. 61). A 

teoria, assim, intervém a todo momento para conduzir a relação do analista com o seu objeto de 

pesquisa, com os sentidos, consigo mesmo e com a interpretação (ORLANDI, 1996). 

Na AD, desse modo, a delimitação do corpus não segue critérios positivistas 

(empíricos), mas teóricos (ORLANDI, 2015 [1999]). Quando o pesquisador seleciona o que 

fará parte do seu corpus já estará decidindo acerca das sequências discursivas que serão 

mobilizadas na pesquisa, bem como já estará indicando a formação discursiva a que se filia. 

A concepção de corpus descrita aplica-se a esta pesquisa, pois propusemos depreender 

os sentidos produzidos sócio-historicamente em torno dos discursos associados ao ensino de 

PLE. O corpus da pesquisa, então, é constituído por sequências discursivas do texto de 

apresentação e das atividades de produção escrita do BI. 

Para a escolha do livro didático, consideramos dois critérios que nortearam a seleção 

desse material, a saber: 1) a abrangência de seu uso em cursos de idiomas e universidades na 

Argentina, segundo descrito na seção: O Português na Argentina; 2) a abordagem de ensino 

que apresenta a sua proposta didático-pedagógica: “abordagem intercultural”. Tendo em vista 

que, nos últimos anos, a perspectiva intercultural foi posta em relevo na teoria de ensino de 

línguas, é necessário direcionar o nosso olhar para tal proposta, a fim de compreender como 

estão sendo construídos os sentidos em relação à ensinar e à aprender língua numa perspectiva 

intercultural. 

A coleção didática é destinada para a aprendizagem de português por falantes de outras 

línguas, em particular, por falantes de língua espanhola. O primeiro ciclo do livro didático foi 

publicado pela editora Casa do Brasil, na Argentina, em 2010. A editora Casa do Brasil iniciou 

suas atividades em 2010 com o Workshop que possibilitou o desenvolvimento da Coleção. Com 

o crescimento da editora, foi possível dar seguimento a elaboração de tal material didático para 

outros níveis de ensino. Desde então, o Brasil Intercultural é adotado por universidades, 

colégios secundários, instituições públicas e privadas na Argentina e na região, tendo mais de 

16 mil exemplares vendidos até o momento23. 

A coleção é composta por quatro ciclos, a saber: 
 

23 Informações disponíveis no site http://brasilintercultural.com.ar/quienessomos.php. Acesso em: 08 jul. 2017. 
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• BI Ciclo Básico (Níveis 1 e 2) - Livro de texto e livro de exercícios, escrito por 

Aline Moreira (Nível I- Unidade 0 a 3), Cibele Nascente Barbosa e Giselle 

Nunes de Castro. 

• BI Ciclo Intermediário (Níveis 3 e 4) - Livro de texto e livro de exercícios, 

escrito por Cibele Nascente Barbosa e Isaure Schrägle. 

• BI Ciclo Avançado (Níveis 5 e 6) - Livro de texto e livro de exercícios, escrito 

por Isaure Schrägle e Paula Monteiro Mendes. 

• BI Ciclo de Aperfeiçoamento (Níveis 7 e 8) - Livro de texto e livro de 

exercícios24. 

 
Analisaremos as sequências discursivas (COURTINE, 2009 [1981]) materializadas no 

texto de apresentação e nas atividades de produção escrita do BI, a fim de compreender as 

filiações discursivas que atravessam e constituem o discurso do LD/PLE sobre a proposta de 

produção escrita na “abordagem intercultural”. Para a análise, mobilizaremos os seguintes 

conceitos da Análise do Discurso, a saber: o interdiscurso, o pré-construído e o discurso- 

transverso. Tais conceitos nos permitirão compreender os efeitos de sentidos que o discurso do 

LD produz sobre o ensino de línguas numa perspectiva intercultural. Selecionamos analisar a 

Apresentação do BI, porque nos permitirá compreender as filiações discursivas que se 

inscrevem o discurso da Coleção em relação às abordagens e aos métodos de ensino que 

sustentam o seu discurso sobre a “abordagem intercultural” e que acreditamos sustentar a 

proposta de ensino das atividades de produção escrita. Dessa forma, como critérios para analisar 

a apresentação do texto do BI, consideraremos os seguintes pontos: a) a concepção de 

língua/linguagem; b) a concepção de cultura; c) a concepção de interculturalidade; d) a relação 

entre língua-cultura materializada em seu texto de abertura. 

Quanto às atividades de produção escrita do BI, analisaremos uma unidade de cada ciclo 

do livro do aluno, a saber: o ciclo básico, níveis 1 e 2, intermediário, níveis 3 e 4, e avançado, 

níveis 5 e 6. Como critério, selecionamos a primeira unidade de cada nível do BI, porque as 

atividades iniciais de produção escrita nos permitirão compreender o nível de proficiência 

escrita que contempla as unidades de cada ciclo. Portanto, a análise pretende responder às 

seguintes questões: 

 
 
 

24 A pesquisa contempla o estudo dos três primeiros livros. O BI Ciclo de Aperfeiçoamento estará disponível no 
mercado este ano, segundo informações da Casa do Brasil, escrito por Edleise Mendes. 
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a) Como as atividades de produção escrita do BI representam a língua-cultura 

brasileira para hispano-falantes? 

b) Que sentidos são atribuídos à interculturalidade e ao ensino intercultural na 

proposta de produção escrita? 

c) Que concepção de língua/linguagem sustenta a proposta de produção escrita do 

LD? 

d) Que concepção de escrita sustenta a proposta de ensino intercultural? 
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4. ANÁLISE DO CORPUS 

 

 
4.1 Filiações discursivas do texto de apresentação do BI 

 

Nessa seção, apresentaremos a análise discursiva do texto de Apresentação25 do livro 

didático Brasil Intercultural, com a finalidade de compreender os sentidos que sustentam o 

discurso da Coleção no que diz respeito aos seguintes pontos, a saber: a) concepção de 

língua/linguagem; b) concepção de cultura; c) concepção de interculturalidade; d) relação entre 

língua-cultura. 

Com a análise, será possível compreender os discursos referentes à língua, cultura e 

interculturalidade que sustentam e legitimam o discurso do BI em relação à sua proposta 

didático-pedagógica. Consequentemente, será possível identificar as abordagens e métodos de 

ensino que estão filiados ao seu discurso. Para análise, conforme já mencionamos ao longo do 

texto, mobilizaremos os seguintes conceitos da Análise do Discurso: interdiscurso, pré- 

construído e discurso-transverso. Tais elementos nos permitirão compreender os efeitos de 

sentidos que circulam na proposta de ensino do BI no que tange à perspectiva intercultural, 

porque, segundo propôs Pêcheux (2015 [1983], p. 54), os discursos são sempre tomados em 

redes de memória dando lugar a filiações identificadoras. As sequências discursivas, em análise, 

serão destacadas em itálico. 

Então, acompanhemos a sequência discursiva (SD) do texto de apresentação do BI: 

SD1: 

[...] o material é destinado ao (à) aluno (a) que quer aprender o português do Brasil tal 
como ele é, rico e diversificado, ambientado dentro da cultura que marca e que ao 
mesmo tempo é marcado por ele. Aprender o português através da Coleção Brasil 
Intercultural significa conhecer e viver a língua-cultura brasileira, considerando as 
suas características e a sua relação com outras culturas que, conjuntamente, 
conformam a(s) identidade(s) latino-americana(s) (BARBOSA; CASTRO; 
MOREIRA, 2014a, Apresentação, grifo nosso, n.p.). 

 
 

Nessa sequência discursiva, depreendemos que o discurso do Brasil Intercultural 

instaura o seu lugar de legitimidade no ensino de línguas estrangeiras, especificamente no ensino 

de PLE, ao se apresentar como a coleção didática que possibilitará ao estudante “aprender o 

 

 
25 Ver anexo 1: Apresentação da Coleção Brasil Intercultural. Diz respeito à apresentação do ciclo básico. É 
importante mencionar que o texto de apresentação é igual em todos os ciclos de ensino. 
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português brasileiro, rico e diversificado, a partir da relação entre língua-cultura”. Há, então, no 

discurso do BI “algo que fala antes, em outro lugar e independentemente”, e que passa a 

atravessá-lo, como um “discurso novo”, determinando o seu imaginário em relação à concepção 

de “língua” e “cultura”. 

Na sequência discursiva acima, podemos compreender que a concepção de língua 

apresentada na coleção não é vista como instrumento de comunicação, mas como a possibilidade 

de o estudante “conhecer e viver” a Língua Portuguesa na relação que se estabelece entre culturas. 

Há, assim, uma promessa por parte do LD, qual seja: aprender o português do Brasil, por meio 

da Coleção Intercultural, significa aprender o português tal como ele é, rico e diversificado, na 

relação que a língua estabelece no contato entre culturas. 

Na sequência discursiva seguinte, observamos a justificativa do discurso do BI para 

assumir uma proposta de ensino pautada na perspectiva intercultural. 

SD2: 

A abordagem pedagógica adotada pela Coleção é intercultural, visto que está centrada 
em uma visão de língua como lugar de interação, como dimensão mediadora das 
relações que se estabelecem entre sujeitos e mundos culturais diferentes. A língua, 
desse modo, não significa apenas forma ou sistema, mas um conjunto de 
possibilidades de interação e vivência que inclui não só estruturas formais e suas 
regras, mas também todos os significados sociais, culturais, históricos e políticos que 
a constituem (BARBOSA; CASTRO; MOREIRA, 2014a, Apresentação, grifo nosso, 
n.p.). 

 
 

A partir dessa sequência discursiva, depreendemos o atravessamento do discurso da 

perspectiva intercultural na constituição do discurso do LD. Podemos afirmar que o discurso do 

LD se apropria do discurso da perspectiva intercultural, para construir um “novo discurso” que 

incide sobre o ensino-aprendizagem de PLE, instaurando novos saberes e práticas sobre a 

concepção de língua/linguagem e ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, o LD assume uma nova posição sobre aprender e ensinar línguas 

estrangeiras, pois se apropria de pré-construído sobre a concepção de língua/linguagem para, 

então, produzir o seu “discurso novo”. Assim, por meio dos seguintes pré-construídos: deve-se 

assumir uma visão de língua como lugar de interação, deve-se assumir uma concepção de 

língua/linguagem que não significa apenas forma ou sistema, pode-se chegar, de forma 

interdiscursiva, ao entendimento de que o BI é um livro didático que se diferencia de outros 

materiais didáticos de PLE, porque não assume uma abordagem de ensino de cunho estruturalista, 

mas intercultural. 

Parece funcionar um pré-construído segundo o qual se desconsidera a língua como 

estrutura ou registro linguístico e passa a considerá-la numa dimensão cultural, marcada pela 
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adversativa “mas”, conforme observado na sequência discursiva: A língua, desse modo, não 

significa apenas forma ou sistema, mas um conjunto de possibilidades de interação e vivência 

que inclui não só estruturas formais e suas regras, mas também todos os significados sociais, 

culturais, históricos e políticos que a constituem. 

Ao se inscrever em uma perspectiva intercultural, o discurso do LD adota uma 

concepção de língua/linguagem “como lugar de interação” que, consequentemente, considera 

os participantes do processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Ao assumir a 

língua “como lugar de interação”, o BI convoca o discurso-transverso para constituição de seu 

discurso, a saber: o discurso da abordagem comunicativa. Nessa apropriação, põe em conexão 

entre si os elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso que fornece, enquanto pré- 

construído, a filiação discursiva do LD, a saber: a abordagem comunicativa, à qual o seu 

discurso se assujeita. Dito de outro modo, a concepção de língua/linguagem “como lugar de 

interação” filia-se ao discurso da abordagem comunicativa, visto que tal abordagem de ensino 

considera a língua como processo de interação e experiência social que se estabelece em dada 

situação de comunicação, entre os participantes envolvidos no processo de ensino- 

aprendizagem de línguas estrangeiras (HYMES, 1995 [1971]). 

Ao se inscrever no discurso da abordagem comunicativa, o LD visa desenvolver a 

competência comunicativa do estudante de PLE, tendo em vista que considera que aprender 

determinada língua estrangeira não significa apenas dominar as “estruturas formais” da língua, 

mas também ter a capacidade para usá-las em diferentes contextos socioculturais que a 

constituem, ou seja, a língua não é apenas forma, mas também uso. Esse discurso, em forma de 

pré-construído: a língua não significa apenas forma ou sistema, incide no interdiscurso da 

abordagem comunicativa de ensino de línguas que, por sua vez, se reinscreve no discurso do 

BI. 

Compreendemos, assim, que o BI é constituído a partir das seguintes relações 

interdiscursivas: o discurso da abordagem interacional/comunicativa de ensino de línguas versus 

o discurso da abordagem tradicional do ensino de línguas. Desses discursos emergem duas 

concepções de língua/linguagem que se contrapõem no discurso de apresentação do BI: 

concepção de língua/linguagem como processo de interação versus concepção de 

língua/linguagem como estrutura linguística. 

Nesse contexto, há deslocamento de competência comunicativa para uma dimensão 

cultural, transformando em competência comunicativa intercultural. Tal discurso se apresenta 

como novo no ensino de PLE, porque o discurso em que se inscreve dissimula, como nos diz 

Pêcheux (1997 [1975], p. 162), pela transparência do sentido que nela se constitui, a consciência 
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sobre a origem do que se está enunciando em seu discurso. O discurso do BI ignora que seu 

discurso tenha incorporado discursos outros e anteriores, acreditando ser a origem do dizer, 

instaurando, desse modo, um discurso novo no ensino de PLE. Isso deve-se ao efeito ideológico 

que mascara, sob a transparência da linguagem, os sentidos dos enunciados. 

Interpretamos, assim, que o discurso de Apresentação do LD produz tensão na e sobre 

as práticas de ensino de PLE, porque há um movimento de contra-identificação do discurso do 

LD/PLE em relação ao discurso da abordagem tradicional do ensino de línguas, pois distancia- 

se, com questionamentos, em relação ao discurso da abordagem estruturalista. Nesse caso, 

podemos dizer que o discurso do LD/PLE, em sua apresentação, se identifica parcialmente com 

a abordagem tradicional de ensino de línguas, porque não rejeita que a forma e o sistema da 

língua seja ensinado. É necessário que haja a relação entre forma e uso, mas também um conjunto 

de possibilidades de interação e vivência [...] como todos os significados sociais, culturais, 

históricos e políticos que a constituem. Por meio dessa sequência discursiva, podemos afirmar 

que o LD instaura uma nova proposta para o ensino de PLE no que diz respeito ao deslocamento 

da concepção de língua/linguagem como estrutura linguística para a concepção de 

língua/linguagem como cultura. 

De tal maneira, a proposta do BI afasta-se do discurso da Linguística de vertente 

aplicacionista, porque a língua passa a ser vista como mediação e prática social que ocorre na 

relação que se estabelece entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de línguas, e, 

assim, passa a corresponder aos princípios teórico-metodológicos da Linguística Aplicada da 

segunda virada. Logo, o discurso do BI compreende a linguagem como instrumento de 

construção de conhecimento e da vida social (MOITA LOPES, 2009). O objetivo é favorecer um 

ensino de português baseado no uso da língua adequado à situação em que ocorre o ato da fala, 

considerando o papel que desempenham os participantes (LEFFA, 1988). 

Nesse sentido, o discurso de ensino-aprendizagem de línguas que o BI instaura acredita 

que o estudante de PLE não aprende somente sobre a língua, mas como saber usá-la em dada 

situação de comunicação (DE NARDI, 2007). Nesse caso, a forma da língua não é totalmente 

abandonada, pois, é necessário que o estudante saiba dominá-la para que cumpra um objetivo 

comunicativo. O estudante é visto como aquele que pode dominar uma língua, em determinada 

situação de comunicação, porque ele necessita ser proficiente em uma língua estrangeira. O 

fantasma da ciência régia, que afirma Pêcheux (2015 [1983]), vem negar a equivocidade da 

língua, suas falhas, seus deslizes. 

Em relação à concepção de ensino intercultural, acompanhemos a sequência discursiva 

seguinte: 
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SD3 
 
 

Ensinar e aprender uma língua de modo intercultural, como objetiva a Coleção, é 
transformar a sala de aula em um espaço sensível à cultura dos sujeitos que estão em 
interação, no qual o contato entre línguas e culturas diferentes é construído através 
do diálogo e da constante reflexão crítica sobre as proximidades e diferenças que as 
caracterizam. Nessa perspectiva, aprender português significa viver experiências 
culturas e linguísticas em uma nova língua, pensando sobre ela e sobre a própria língua 
materna do(a) aprendiz (BARBOSA; CASTRO; MOREIRA, 2014a, Apresentação, 
grifo nosso, n.p.). 

 

O sentido de “interculturalidade” inscrito no discurso do BI apresenta-se como a 

possibilidade de o estudante de PLE reconhecer a diversidade e a diferença cultural no encontro 

que se estabelece entre culturas. Ensinar e aprender português em uma perspectiva intercultural 

representa estar em contato com as proximidades e diferenças que caracterizam o modo de vida 

de determinado povo ou de algum outro grupo social (WILLIAMS, 1969 [1958]). Em uma 

perspectiva “sensível” e “crítica, o estudante de PLE estará diante de um ensino que 

possibilitará a valorização e o questionamento das diferenças culturais que se estabelecem no 

encontro entre culturas (KRAMSCH, 1993). A cultura no discurso do BI diz respeito à 

diversidade e à diferença cultural como a possibilidade de o estudante de PLE analisar 

criticamente tanto a cultura do próprio grupo social quanto a cultura de outro grupo, num 

processo de reavaliação, confronto e negociação (KRAMSCH, 1993). Os sentidos de cultura e 

interculturalidade que circulam no discurso do BI filiam-se à proposta da Pedagogia Crítica de 

ensino de línguas que se consolida nos anos de 1990, por meio dos estudos de Claire Kramsch 

(1993) e Michael Byram (1997), a partir de uma visão crítica de alguns aspectos da abordagem 

comunicativa. 

A partir disso, compreendemos que a proposta do BI em relação à interculturalidade 

ultrapassa a convivência ou a coexistência de diferentes grupos culturais em determinada 

sociedade (WALSH, 2010), porque a interculturalidade que fundamenta o discurso da coleção 

possibilitará que o estudante de PLE esteja em contato com as diferenças e proximidades que 

caracterizam as identidades culturais. Em sua proposta de trabalho, na relação entre língua- 

cultura, o BI propõe uma reflexão que possibilitará ao estudante de PLE viver experiências 

culturais e linguísticas em uma nova língua, mas também pensar sobre a língua materna. 

A relação entre língua-cultura se apresenta como possível a partir do diálogo e do 

encontro entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A relação que se estabelece 

entre língua-cultura é construída no ato de se comunicar como um diálogo face a face. Desse 

modo, nos parece que no discurso do BI trocar informações entre sujeitos e mundos diferentes 

já será suficiente para que os estudantes possam aprender sobre a cultura brasileira e a Língua 
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Portuguesa. Segundo já apontamos no decorrer do trabalho, o encontro entre culturas como uma 

relação que se estabelece por meio do diálogo face a face pode ser responsável por criar no 

estudante de PLE a ilusão de que aprender a cultura de um país significa apenas trocar 

informações sobre culturas e refletir sobre as diferenças entre culturas (CORACINI, 2007a; DE 

NARDI, 2007). 

O ensino numa perspectiva intercultural também redirecionará outro olhar para a 

posição que o estudante e o professor ocuparão na coleção. Acompanhemos a sequência 

discursiva abaixo: 

SD4 

Também significa considerar o(a) aluno(a) sujeito ativo, que constrói a sua 
competência interacional juntamente com o(a) professor(a), que exerce o papel de 
orientador(a) e mediador(a) no processo geral de ensino e aprendizagem. Desse 
modo, professor(e)(a)s e aluno(a)(s) passam a ser mediador(e)(a)(s) culturais, sujeito 
ativos e conscientes de seus papéis dentro do processo (BARBOSA; CASTRO, 
MOREIRA, 2014a, Apresentação, grifo nosso, n.p.). 

 

Ao se inscrever no discurso da competência interacional, o discurso do BI direciona 

outro papel para o estudante e o professor na proposta de ensino intercultural. O professor que 

ensina é também aquele que aprende, e o aluno que aprende, também ensina aos outros que 

interagem em um espaço de aula “sensível” e crítico (MENDES, 2011). O professor não é o 

detentor do conhecimento ou o centro do processo do ensino-aprendizagem de línguas, 

dirigindo e controlando o comportamento linguístico dos alunos. Nessa direção, o discurso do 

LD desvincula-se do método direto (MI) e audiolingual (MAO), as quais consideravam o 

professor como detentor do conhecimento e o estudante como passivo. Assim, o sentido de 

“quem manda” ou “quem sabe” perde a sua importância para dar lugar à autonomia e à 

cooperação, transformando todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de línguas 

em sujeitos responsáveis por seus papéis como “sujeitos ativos e conscientes”. Com efeito, o 

discurso do BI considera o sujeito como consciente, assumindo uma concepção de sujeito 

cognitivista. 

O discurso do BI está filiada ao discurso-transverso da Linguística Textual no que diz 

respeito à concepção de texto, já que toma como unidade básica os gêneros textuais (orais, 

escritos e multimodais), considerando o desenvolvimento de experiência com a língua em uso, 

em situações reais e contextualizadas. Ao final da apresentação do BI, observamos uma 

indicação ao apêndice gramatical: 

SD5 

Ao final de cada volume, há um apêndice gramatical, no qual o(a)aluno(a) pode fazer 
consultas e tirar dúvidas, assim como o(a)professor(a) também poderá fazer uso dela 
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para sistematizações e explicações sobre aspectos adicionais e relevantes do curso. 
Materiais de apoio adicionais, como exercício complementares, arquivos de áudio e 
de vídeo, entre outros, podem ser encontrados no site da Coleção (BARBOSA; 
CASTRO; MOREIRA, 2014a, Apresentação, grifo nosso, n.p.). 

 

Essa indicação aparece ao final da Apresentação, logo após a descrição de sua 

proposta de ensino intercultural. Entendemos a partir disso que há uma cisão entre a declarada 

tentativa de instaurar novas práticas no ensino de português como língua estrangeira e a 

necessidade de ainda sistematizar a língua. Inclui-se a gramática como desculpa para que o 

estudante possa fazer consultas e tirar as suas dúvidas, bem como ao professor, para fazer uso 

dela para sistematizações e explicações sobre aspectos adicionais e relevantes do curso, jogando 

sobre o costume de ambos a necessidade e responsabilidade de retornar a tal sistematização. 

A partir da análise da apresentação, no tópico seguinte, compreenderemos como esse 

discurso atravessa e constitui o funcionamento discursivo das atividades de produção escrita do 

BI, tendo em vista que a coleção se apresenta como uma nova proposta de ensino de línguas 

estrangeiras que considera em suas atividades o desenvolvimento das capacidades de ler, 

escrever, falar e ouvir, de modo crítico e intercultural. 

 
4.2 Análise de atividades de produção escrita do BI 

 
 

 4.2.1 Interagindo em português 
 
 

A análise inicial contempla a proposta de atividade de produção escrita do Ciclo Básico 

(Níveis 1 e 226), da unidade intitulada Interagindo em português. Ainda que não seja objeto de 

análise, é importante mencionar que o capítulo anterior intitulado Unidade 0: Conhecendo o 

Brasil - apresenta lugares e personalidades clássicas do país, a fim de inserir o estudante de 

PLE na cultura brasileira. É curioso pensar que o LD faz uma cisão entre língua e cultura ao 

considerar uma unidade destinada apenas a apresentação da cultura brasileira. Já a Unidade 1: 

Interagindo em português, que de fato inicia o LD, apresenta os aspectos gramaticais da língua. 

A primeira unidade do BI é dividida em dois blocos, a saber: Ao telefone e Redes Sociais. 

A atividade de produção escrita, objeto de análise, aparece apenas no bloco seguinte, em Redes 

Sociais, o que permite afirmar que a produção escrita não é vista como objetivo do LD, mas 

como atividade secundária, porque o LD se dedica, no Bloco 1, à explanação de questões de 

 
 

26 Atividade em anexo (Anexo 2). 
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cunho gramatical, apresentando aos estudantes o uso dos artigos, contrações e conjunções para 

que eles possam conhecer alguns elementos gramaticais para, na próxima atividade, escrever 

em português. 

Observamos, assim, que há um pré-construído circulando no discurso do material de 

que, para escrever, em língua estrangeira, o estudante precisa dominar certas regras gramaticais, 

principalmente quando o estudante se encontra no nível básico (A2). Em outras palavras, os 

enunciados das atividades estão fundados na crença de que, para se comunicar em português, é 

necessário conhecer algumas expressões do português brasileiro, completar frases com 

modelos prontos, dominar os tempos e modos verbais da língua. Como o próprio capítulo é 

intitulado, permite compreender que é preciso, no primeiro contato do estudante com o 

português, apresentá-lo às estruturas básicas da língua para que possa, assim, começar a 

interagir. 

Para compreendermos o lugar que o LD atribui à produção escrita, descreveremos o 

primeiro bloco, o que permitirá entender o sentido atribuído à concepção de língua/linguagem. 

No primeiro bloco, é apresentado ao estudante de PLE uma charge sobre as novas funções do 

celular para que ele, posteriormente, possa responder questões sobre o tema proposto. Trata-se 

de uma atividade de partida para inserir o estudante de PLE na discussão referente à proposta 

do primeiro bloco da unidade: o uso do celular no mundo contemporâneo. 

No próximo momento, encontramos uma atividade que simula dois diálogos: uma 

consulta médica e uma conversa entre amigas. Como vimos na apresentação do texto do BI, a 

coleção pretende trabalhar com textos autênticos, a fim de inserir o estudante de PLE em 

situações reais de comunicação. Acompanhemos o discurso de apresentação do BI, 

materializado na sequência discursiva seguinte: 

[...] As atividades de cada Unidade, por sua vez, são desenvolvidas a partir de um 
material autêntico, representada por uma diversidade de gêneros textuais (orais, 
escritos, multimodais), voltados para o desenvolvimento de experiências com a língua 
em uso, situações reais e contextualizadas (BARBOSA; CASTRO; MOREIRA, 
2014a, Apresentação, grifo nosso, n.p.). 

 
Nesse enunciado, então, identificamos uma contradição interna no discurso do BI em 

relação ao trabalho com textos autênticos. Por sua vez, na atividade 2, encontramos o uso de 

diálogos artificiais sendo usados com a finalidade de trabalhar sentidos de expressões de polidez 

e gírias. Nota-se, nesse tipo de atividade, o esvaziamento das palavras, assim como a 

impossibilidade de o estudante de PLE produzir sentidos em língua estrangeira. Após essa 

atividade de simulação de diálogos entre pessoas de diversas nacionalidades, conforme 

podemos depreender por meio das imagens apresentadas nos diálogos, passa-se à 
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sistematização dos conteúdos expostos nos diálogos (artigos, contrações, conjunções). Diante 

desse contexto, observamos uma cisão entre a tentativa de instaurar novas práticas de ensino, 

segundo exposto no texto de apresentação do BI, e a necessidade de sistematização gramatical. 

Por meio desse tipo de atividade, identificamos no discurso do BI o discurso-transverso 

da abordagem tradicional do ensino de línguas ligado ao pré-construído de que, adquirimos LE 

quando sabemos suas formas e regras. Nesse primeiro bloco, os aspectos gramaticais se 

sobrepõem aos aspectos sócio-histórico-culturais da língua, situação que permite apontar que 

há contradição no discurso do BI em relação à sua proposta de ensino de línguas como lugar de 

interação e mediação entre-culturas. 

Durante o bloco 1, encontramos atividades de lacunas para que os estudantes possam 

completar os espaços em branco, com expressões que o discurso do LD indica como adjetivos, 

a saber: Patricinha, João-sem-braço, Mauricinho, Maria-vai-com-as-outras, Ricardão, Maria 

Gasolina. Tais expressões não indicam apenas apelidos/adjetivos, como exposto no enunciado 

do LD. Ao contrário, são expressões fundadas no discurso sobre o comportamento social que 

os homens e mulheres ocupam na sociedade. O discurso do LD, que se assume intercultural, 

não se propõe a discutir como tais nomeações atribuídas ao comportamento social são usadas 

para se referir à grupos de pessoas, ou até mesmo, reforçar o estereótipo e preconceito, em dada 

condição de produção. 

Os estudantes de PLE não são levados a interpretar que, os sentidos produzidos por meio 

dessas expressões, criam o imaginário negativo sobre o comportamento de alguns homens e 

mulheres da sociedade brasileira. Por meio das filiações e memórias históricas, inscritas no 

interdiscurso, essas nomeações atribuídas ao comportamento do homem e da mulher produzem 

sentidos que serão reatualizados e incorporados ao discurso do estudante como um sentido de 

verdade, já que o discurso do LD não lhe permite produzir outros sentidos sobre o uso dos 

termos Patricinha, João-sem-braço, Mauricinho, Maria-vai-com-as-outras, Ricardão, Maria 

Gasolina, reforçando alguns pré-construidos sobre o discurso da mulher consumista, mimada, 

sem opinião própria, interesseira, por exemplo. O LD não prepara terreno para expor o 

estudante a interculturalidade, pois não examina os sentidos que tais expressões podem 

ocasionar em determinada cultura (KRAMSCH, 1993). 

A atividade de produção escrita da unidade apresenta-se no Bloco 2, intitulado Redes 

sociais. O bloco se propõe a discutir sobre o uso frequente das redes sociais no Brasil e, 

consequentemente, propiciar discussões sobre a sua relevância nos dias de hoje. No entanto, ao 

analisarmos a atividade de produção escrita da unidade, observamos que tal discussão não 

norteia a sua proposta. Acompanhemos: 
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 Você está passando suas férias no Brasil e deve escrever um e-mail para 

a sua família e/ou amigos. Conte como está sendo a sua viagem, ressaltando 
alguma curiosidade do país que tenha chamado a sua atenção (BARBOSA; 
CASTRO; MOREIRA, 2014a, p. 24, grifo nosso). 

 

Nessa proposta de produção escrita, como em alguns livros didáticos de língua 

estrangeira do nível básico, observamos a repetição do mesmo: nas primeiras unidades são 

apresentados textos mais simples, como de correspondência pessoal (e-mail), para que o 

estudante possa ser capaz de escrever em língua estrangeira. Nessa atividade de produção 

escrita, o estudante deve escrever um e-mail para familiares ou amigos, com o propósito 

comunicativo de contar como está sendo as suas férias no Brasil. Como podemos observar, 

estamos diante de uma situação de comunicação forjada pelo LD, a fim de cumprir determinada 

tarefa didática. Além disso, nessa atividade, observamos um tema presente em produções 

escritas propostas nos livros didáticos: “Minhas férias”. Essa atividade é mais uma forma de o 

estudante se exercitar no uso da escrita. A situação discursiva da produção escrita não está 

relacionada à proposta do Bloco 2: redes sociais. Portanto, não aproxima o estudante de um 

contexto real de produção do discurso discutido anteriormente. 

Considerando o seu posicionamento intercultural, outro ponto que nos chama à atenção 

no BI diz respeito à concepção de cultura sendo reduzida ao aspecto de curiosidade. O estudante 

não é inserido em um “espaço sensível” à cultura do Brasil. As atividades anteriores ao 

enunciado de produção escrita não possibilitam, como afirma Kramsch (1993), preparar terreno 

para que o estudante possa ser colocado diante das relações de contrastes e de diferenças que 

marcam as culturas, por meio da linguagem. 

A partir dessa proposta escrita, identificamos no discurso do BI o discurso-transverso 

da concepção de cultura idealista (WILLIAMS, 1992), tendo em vista que o estudante de PLE, 

ao resgatar curiosidades sobre a cultura brasileira, trará para o seu texto aspectos culturais já 

formados em seu imaginário sobre o país no que diz respeito ao modo de vida de um povo, 

envolvendo atividades como comportamentos, vestimentas, danças, pratos típicos, atitudes. 

Desse discurso, podem emergir estereótipos sobre a cultura brasileira homogeneizando-a. 

Sendo a proposta do LD intercultural, a atividade de produção escrita não permite que 

o estudante de PLE faça uma projeção em relação à sua cultura a partir do lugar social em que 

está inscrito para, assim, compreender a cultura da língua-alvo. A proposta de atividade silencia 

que outros sentidos sejam considerados na produção escrita do estudante. Nessa atividade, não 

há reflexão acerca da cultura-nativa nem da cultura-alvo do estudante (KRAMSCH, 1993). Há 
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somente o imaginário sobre a cultura brasileira. Não há o olhar do estrangeiro sobre a própria 

cultura para, então, estar em confronto com a cultura do outro. 

Nesse sentido, identificamos uma contradição em relação ao que é exposto em sua 

apresentação e ao que é trabalhado na unidade do LD, visto que o ensino intercultural não é 

construído por meio de uma reflexão crítica sobre as proximidades e diferenças que 

caracterizam as culturas. Não há proposta de ensino intercultural que permita que o estudante 

compartilhe sua experiência social e pessoal com os demais estudantes da sala de aula. Nessa 

unidade, não há atividades que permitam que o estudante seja confrontado em relação à sua 

cultura-nativa e à cultura-alvo. 

A atividade de produção escrita fecha os sentidos para outras possibilidades ao impor 

que o estudante escreva um texto sobre uma curiosidade do Brasil, sem prepará-lo para 

compreender como o termo “curiosidade” pode contribuir para homogeneizar e naturalizar uma 

cultura. Por meio do imaginário do estudante em relação ao Brasil, certos significados, em 

forma de pré-construídos, sobre o país vão emergir, como: país do carnaval, país do samba, 

país do futebol, possibilitando que ele construa o seu discurso sobre o que considera ser curioso 

no nosso país, reforçando o exotismo brasileiro pela imagem que o estrangeiro tem do Brasil. 

A atividade de produção escrita não permite que o estudante assuma uma posição no 

discurso que o faça se distanciar do discurso que emerge do termo “curiosidade”. O estudante 

está totalmente assujeitado ao discurso do LD, porque o seu enunciado o inibe de produzir 

sentidos outros que não sejam os sentidos direcionados em seu comando. 

Quanto ao texto autêntico, observamos a produção escrita de um e-mail. O estudante é 

apresentado a esse modelo anteriormente, o que indica que ele deve produzir o seu texto 

seguindo o modelo da página anterior. A partir de tal situação, podemos afirmar que o BI forjou 

uma situação de comunicação por meio de um e-mail construído para atender à necessidade de 

sua proposta de atividade. Escrever significa, então, internalizar modelos com estrutura fixa, 

para que o estudante possa praticá-los. Diante disso, o LD não possibilita que ele construa o 

próprio texto, sem fornecer um modelo pronto. Assumindo o seu caráter homogeneizador, o 

LD orienta o estudante a fazer as mesmas atividades, a chegar às mesmas conclusões, a reagir 

de uma única forma à proposta de ensino assumida por ele (GRIGOLETTO, 1999a). Como já 

mencionamos ao longo do trabalho, a prática de produção escrita é tomada como suscetível de 

regulamentação. 

Anteriormente, na atividade 10, o estudante tem contato com a escrita de um e-mail 

criado para o propósito da atividade de leitura e interpretação. Ao criar um texto, o LD é 

responsável por apagar as suas condições de produção. O e-mail apresentado na atividade de 
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número 10 não diz respeito ao uso de texto autêntico, conforme prometido na apresentação do 

LD, na seguinte sequência: as atividades de cada Unidade, por sua vez, são desenvolvidas a 

partir de material autêntico. Ao contrário, encontramos um e-mail construído para atender à 

necessidade da atividade do LD. A preocupação é permitir que o estudante aprenda a usar os 

aspectos linguísticos do português em determinada situação de comunicação, pois é dada 

atenção especial ao trabalho com os aspectos linguísticos. 

O estudante não é exposto a relação que se estabelece entre língua-cultura, tendo a 

possibilidade de formar e transformar a sua identidade a partir do olhar do outro. Não há relação 

entre língua-cultura nessa proposta de atividade, porque a língua é vista como estrutura, como 

representação da cultura. 

Após a atividade de produção escrita, observamos a presença de outros textos, os quais 

não são nomeados. Nos comandos das atividades do LD é possível encontrar a palavra “texto” 

e não “gêneros textuais”. Na unidade 1, encontramos textos adaptados. No final da unidade, 

encontramos uma proposta de escrita para completar dois quadros para que os estudantes 

possam convencer os seus colegas sobre aderir ou não a uma rede social, com a finalidade de 

que o estudante use as regras de gramática que aprendeu durante a unidade. O estudante não se 

posiciona criticamente. Ele apenas reproduz uma tarefa que está no livro. A produção escrita 

proposta não permite que o estudante se coloque diante das relações de confronto, de 

divergência ou de aproximação com diferentes discursos. Ele é colocado como um sujeito 

passivo. 

A concepção de escrita com que nos deparamos nesse primeiro momento diz respeito 

ao que se espera de um estudante que está no nível básico, ou seja, escrever um texto simples. 

Todavia, não responde aos objetivos de um LD que assume uma perspectiva de ensino 

intercultural, uma vez que o sujeito não é inserido nem na língua e nem na cultura. 

Nos deparamos, assim, com um discurso de ensino de produção escrita que nos remete 

ao discurso-transverso da concepção de língua e de texto na perspectiva estruturalista. A escrita 

torna-se transcrição de uma linguagem essencialmente transparente (CORACINI, 2010), em 

que o estudante de PLE necessita conhecer e dominar para que possa, assim, elaborar um texto 

para cumprir uma tarefa. O discurso do LD parte do pressuposto de que o estudante não domina 

as regras da língua. Então, é necessário que ele seja exposto aos elementos básicos da língua. 

Entende-se, provavelmente, que mostrar expressões utilizadas por nós, abordar sobre uma 

curiosidade de nosso país já é assumir uma postura intercultural, discurso divergente do texto 

de apresentação do BI, que entende a interculturalidade como um encontro entre-culturas. 
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4.2.2 Carpe Diem 

 
 

A segunda análise contempla a proposta de atividade de produção escrita do Ciclo 

Intermediário (Níveis 3 e 427), da primeira unidade intitulada Carpe Diem. Segundo indicado 

no texto de apresentação do BI, os estudantes do nível intermediário estão em contato com 

gêneros escritos de média e alta complexidade. Diante disso, notamos que o BI sugere que no 

nível intermediário os estudantes poderão estar em contato com textos escritos mais simples, 

assim como textos mais elaborados que exigem dele um bom desempenho e envolvimento com 

a língua em situações reais de uso. 

A primeira unidade do ciclo intermediário é dividida em três blocos, a saber: Bloco 1- 

Um livro, uma vida; Bloco 2- O som que toca sua vida; Bloco 3- O que a dança ensina. 

Diferentemente da unidade anterior, do nível básico, a atividade de produção escrita da unidade 

1, do nível intermediário, aparece no Bloco 1. No primeiro momento, o LD apresenta uma 

discussão em torno do termo carpe diem, o qual intitula a unidade. Também traz um jogo para 

que os estudantes possam conhecer uns aos outros com perguntas referentes às atividades que 

praticam em seu cotidiano, a fim de aproximá-los da temática proposta. 

O Bloco 1 é composto por cinco propostas de atividades. Antes de abordarmos a 

atividade de produção escrita, especificamente, é necessário entendermos as atividades que 

antecedem o trabalho com a escrita e que, consequentemente, “preparam” o estudante para a 

tarefa de produzir um texto. 

No primeiro momento, é apresentado ao estudante uma crônica que intitula o bloco da 

unidade, a saber: Um livro, uma vida. Em princípio, a crônica é tratada como um texto no 

comando da atividade. Nos comandos das atividades do BI são poucos os momentos que 

identificamos a nomeação do gênero escrito que será trabalhado nas atividades, segundo 

mencionamos na análise anterior. 

A crônica, escrita pelo escritor e autor brasileiro Walcyr Carrasco, discute a influência 

que a leitura desempenhou na sua formação pessoal e profissional. Após a leitura da crônica, 

os estudantes tem acesso à perguntas de leitura sobre o gênero. Em relação à seleção do gênero, 

está presente na primeira unidade do nível intermediário. Muitas vezes, nas primeiras unidades 

de livros didáticos intermediários, encontramos sugestões de textos mais simples, a saber: 

cartas, e-mails, notas. Contudo, observamos que o estudante é exposto a um texto mais 
 

27 Atividade em anexo (Anexo 3). 
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complexo, que versa sobre acontecimentos e experiências do cotidiano. Tal situação nos leva a 

pensar que haverá um estudo sobre o gênero crônica, para que o estudante possa ser exposto 

não apenas às características linguísticas e estruturais do texto, mas aos processos discursivos 

que envolvem o posicionamento ideológico dos discursos que atravessam e constituem o gênero 

escrito. No entanto, ao entrar em contato com a unidade do LD, observamos que a crônica é 

utilizada apenas para explorar questões de cunho gramatical. O estudante não é exposto ao 

funcionamento discursivo do gênero nem a elaboração de tal texto em um processo de reescrita. 

Nesse contexto, antes da proposta de atividade de produção escrita, encontramos atividades de 

substituições de frases utilizando trechos da crônica para que o estudante possa mudar as 

palavras sublinhadas por outras com os mesmos sentidos. Na própria crônica, encontramos as 

palavras grifadas que os estudantes terão que substituir por outras no exercício 

posterior. 

Nesse momento, mais uma vez, identificamos o discurso-transverso de base 

estruturalista na constituição do discurso do BI, que leva o estudante à uma preocupação com a 

construção de orações e para isso eles precisam conhecer determinados padrões das orações e 

saber como utilizar as substituições que podem entrar nas diferentes construções. Para o 

discurso do BI, portanto, saber uma língua estrangeira significa dominar as unidades e 

categorias existentes nessa língua e os tipos de construções a serem realizadas, segundo 

depreendemos na materialidade dos enunciados seguintes: Substitua as palavras e expressões 

grifadas por outras que apresentam o mesmo sentido; Observe as frases retiradas da crônica 

de Walcyr Carrasco, lida anteriormente, e analise os termos destacados; Substitua, nas frases 

a seguir, a expressão em destaque pelo pronome oblíquo adequado. 

Não identificamos, então, uma possível relação entre língua-cultura como uma tomada 

de palavra que permita ao estudante ocupar uma posição enunciativa no dizer e nas relações de 

poder, nas diversas instituições sociais (SERRANI, 1998). O estudante de PLE não está imerso 

em inúmeros discursos que o interpelam constituindo a sua subjetividade. Ele encontra na 

língua um instrumento para expressar suas intenções de comunicação. 

A partir disso, observamos que o texto é utilizado como pretexto para trabalhar com 

questões de cunho gramatical, especificamente os pronomes oblíquos. Identificamos atividades 

de substituições de palavras para explorar um aspecto gramatical da língua, proposta contrária 

ao que é exposto no texto de apresentação do BI, já que a concepção de língua/linguagem é 

tomada como lugar de interação, a qual ocorreria na relação que se estabelece entre língua- 

cultura. 
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O discurso do BI, que se assume como discurso novo no ensino de PLE, identifica-se 

totalmente com o discurso da abordagem tradicional do ensino de línguas, considerando que 

encontramos no decorrer de sua unidade exercícios de cunho estruturalista, sem nenhuma 

relação com a experiência que os estudantes têm com a língua em uso. O pré-construído, 

inscrito no interdiscurso da abordagem de cunho estruturalista, se repete: para que o estudante 

possa escrever um texto, é necessário dominar certas regras gramaticais. 

Acompanhemos a atividade de produção escrita: 
 
 

 Lendo a reportagem a seguir podemos observar que, apesar de haver projetos 
de incentivo ao hábito de leitura, essa  prática  ainda  vem  perdendo  espaço  no 
lazer brasileiro. A partir dos índices apresentados, que comparam o período entre aos 
anos de 2007 e 2011, escreva um artigo de opinião, ressaltando as atividades que 
estão mais bem colocadas na pesquisa e dizendo por que você acha que a TV vem 
subindo na preferência nacional, enquanto que a leitura segue o caminho inverso 
(BARBOSA; SCHRAGLE, 2014b, p.12, grifo nosso). 

 

A partir da proposta de atividade de produção escrita, observamos que não há uma 

preparação anterior para que o estudante possa produzir um artigo de opinião referente à 

temática proposta. Anteriormente, os estudantes são expostos ao gênero escrito crônica, o qual 

serve apenas para iniciar a discussão da unidade e ser utilizado para explorar questões de cunho 

gramatical. Há necessidade de trabalhar com diferentes gêneros textuais nas unidades do LD, 

como meio de atender ao discurso relacionado ao trabalho com gêneros textuais que circula, na 

prática de ensino, nos últimos anos. Contudo, o que observamos é um trabalho raso que se 

afasta da perspectiva crítica e intercultural proposta no texto de apresentação do BI. 

Os estudantes não são preparados para escrever um texto, mas para escrever frases 

simples e articuladas numa sequência linear sobre determinado assunto. É dado ao estudante 

um modelo de texto para que ele possa organizar a sua produção escrita. Na página posterior a 

produção escrita, observamos que o LD apresenta um exemplo de artigo de opinião intitulado 

O papel da televisão na vida dos jovens, direcionando comandos de como um artigo de opinião 

deve ser desenvolvido e as características predominantes desse gênero, sem oferecer condições 

para que os estudantes possam chegar a tal desenvolvimento. O LD não permite que o estudante 

compreenda o funcionamento discursivo do gênero e permita o trabalho de reescrita do texto. 

Observamos a necessidade do LD de controlar e sistematizar o ensino de línguas 

estrangeiras, porque é dado um texto como exemplo para que o estudante possa seguir passo a 

passo e, então, desenvolver a sua produção escrita. O LD controla e regula o modo como o 

estudante escreverá o seu texto em outra língua. Há, então, um pré-construído circulando no 

discurso do BI de que o estudante não está capacitado ou acostumado a desenvolver um texto. 
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A materialidade linguística da sequência discursiva aponta para ausência de um conhecimento 

prévio do estudante em relação à produção de um artigo de opinião, porque é explicado a ele a 

definição desse gênero. Acompanhemos: 

 
O artigo de opinião é um texto que o autor expõe seu posicionamento diante de algum 
tema e de interesse da sociedade [...] o escritor além de expor seu ponto de vista, deve 
sustenta-lo através de informações coerentes e admissíveis [...] (BARBOSA; 
SCHRAGLE, 2014b, p. 13). 

 

Logo, é preciso fornecer subsídios para que ele possa observar o modelo e segui-lo. No 

primeiro momento, esperamos que a discussão em torno da leitura possibilite que o estudante 

reflita sobre as questões de cunho social, político e econômico que interferem no 

desenvolvimento do hábito do leitor no Brasil e no país de língua-nativa do estudante de PLE. 

A discussão proposta na produção escrita não direciona o olhar do estrangeiro para o hábito da 

leitura em seu país, permitindo-lhe confrontar as diferenças que marcam a sua cultura e a cultura 

brasileira no que diz respeito ao hábito de ler (KRAMSCH, 1993). O estudante de PLE não é 

posto em confronto diante da cultura-nativa e da cultura-alvo, permitindo que a discussão em 

torno da hábito da leitura construa pontes (SERRANI, 2005) sobre diferenças e proximidades 

que marcam os problemas em relação à leitura em ambas as sociedades. Não há discussão 

anterior à proposta de produção escrita que permita ao estudante reconstruir, construir e 

examinar como o hábito de leitura se constitui em sua cultura e na cultura do país da língua- 

alvo (KRAMSCH, 1993). 

Podemos afirmar, então, que o estrangeiro é exposto a uma única visão no que tange ao 

hábito de leitura por parte dos brasileiros. A partir da discussão proposta, assegurada pela 

reportagem, inscreve-se no discurso do BI o pré-construído de que o brasileiro não desenvolve 

o hábito pela leitura devido a uso demasiado da televisão. Em nenhum momento, esse discurso 

é contestado pelo discurso do LD. Ao contrário, é posto como um sentido de verdade, já que 

discursos outros não circulam no BI como meio de contestar tal afirmação, como, por exemplo: 

a) nem todos os brasileiros tem acesso à leitura por questões de cunho social e educacional; b) 

nem todos os brasileiros tem acesso à televisão devido às condições precárias a que muitos são 

submetidos. 

Ao observarmos o comando de produção escrita: escreva um artigo de opinião, 

ressaltando as atividades que estão mais bem colocadas na pesquisa e dizendo por que você 

acha que a TV vem subindo na preferência nacional, enquanto que a leitura segue o caminho 

inverso, há indicação de como o estudante deve construir o texto, ou melhor, o que ele precisa 
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salientar em sua produção escrita. Esse comando, eivado de imperativo, é responsável por 

homogeneizar a produção escrita do estudante, porque este ficará preso ao que é solicitado no 

enunciado da questão. 

Desse modo, o estudante não poderá produzir sentidos outros sobre o seu ponto de vista, 

sobre o outro, sobre sua cultura, sobre a cultura do outro, permitindo aberturas e deslocamentos 

na língua-cultura que está em contato. Consequentemente, ele não terá oportunidade de 

construir uma posição enunciativa no dizer e no meio social no qual está inserido, porque o 

texto que produzirá serve apenas para cumprir uma tarefa proposta no livro didático. O 

estudante, portanto, é proibido de interpretar outros discursos que não sejam os discursos 

direcionados pelo LD. 

Nesse sentido, os estudantes não são levados a construir posicionamento crítico sobre a 

influência da televisão na vida dos brasileiros. Ao construir o texto “argumentando” sobre tal 

questão, eles irão apenas reproduzir as imagens que foram construídas ao longo dos anos acerca 

da influência da televisão na vida dos brasileiros e das novelas a partir de discursos outros que 

atravessam seu imaginário sobre a nossa cultura, sobre a novela brasileira como símbolo 

nacional. De acordo com Williams (1992), há uma tradição seletiva que determina o que deve 

ser ou não perpetuado em dada cultura, devido aos significados que são construídos pelos seus 

membros. 

É reforçado no discurso do BI o imaginário de que o Brasil é o país da novela quando é 

apresentada ao estudante uma curiosidade, no comando “Você sabia”?, sobre a novela 

Dancin’days. No discurso do LD, a novela é apresentada ao estrangeiro como símbolo da 

cultura brasileira que dita o nosso comportamento, a nossa maneira de se vestir e de se 

expressar. Esse discurso homogeneíza não só a cultura brasileira, mas também os grupos 

sociais, considerando que nem todos os brasileiros são adeptos de novelas, assim como nem 

todos os brasileiros não desenvolveram o hábito de ler por questões outras que não sejam por 

conta do entretenimento. 

Ademais, observamos que não há direcionamento para quem o estudante de PLE 

escreverá um artigo de opinião. Não observamos na produção escrita um direcionamento para 

uma situação de comunicação de uso da linguagem, que permitirá o estudante de PLE ocupar 

posição enunciativa no processo discursivo. O contexto sócio-histórico de produção do texto é 

apagado. A proposta de produção escrita não atende ao contexto de produção de uma situação 

de comunicação (Para quem fala? Em qual momento histórico?). 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à reportagem que é apresentada como 

comando para o desenvolvimento da proposta de produção escrita, a saber: Leitura perde 
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espaço no lazer brasileiro. É recorrente no BI usos de gêneros adaptados nas propostas de 

atividades, situação que nos permite afirmar que há contradição em seu dizer, considerando que 

no seu texto de apresentação há afirmação de se trabalhar com materiais autênticos voltados 

para situações reais e contextualizadas. O uso de textos adaptados direciona o olhar do estudante 

para os discursos que os LDs almejam (CORACINI, 1999b). No mais, como já pontuamos, 

textos adaptados podem apagar o contexto de produção e de historicidade do discurso. 

Verificamos outra proposta de produção escrita no Bloco 3: O que a dança ensina. 

Acompanhemos: 
 
 

  Há algum tempo que você e seu/sua melhor amiga (a) estão querendo 
fazer um curso de dança e você decidiu pesquisar algumas escolas e valores de 
mensalidades. De acordo com as informações apresentadas nos anúncios a 
seguir, escolha o que mais combine com você e deixe um recado no mural do 
Facebook de seu/sua amigo (a), tentando convencê-lo (a) a encarar esse desafio 
e a começar a dançar (BARBOSA; SCHRAGLE, 2014b, p. 23). 

 

Nessa proposta de produção escrita, já observamos a oscilação em relação ao nível de 

complexidade do gênero. No primeiro momento, o estudante foi exposto ao gênero mais 

complexo, artigo de opinião. Nesse momento, já observamos a produção de um gênero mais 

simples, um recado a ser publicado no Facebook. Há, portanto, na proposta de escrita do BI 

uma oscilação em relação ao uso do gênero no que diz respeito ao nível de proficiência do 

estudante de PLE: ao mesmo tempo em que são trabalhados textos considerados de nível 

intermediário, podemos encontrar textos utilizados no nível de proficiência usuário 

independente (B2). 

Diferentemente da produção escrita anterior, há uma situação de comunicação simulada 

que envolve a linguagem em uma experiência de uso contextualizado, mais próximo da 

realidade do estudante. A proposta contempla o contexto de produção (Quem fala? Para quem? 

Em qual momento histórico? Com qual objetivo?). Contudo, mais uma vez, o estudante não é 

preparado para escrever um recado. A organização estrutural do bloco segue o mesmo modelo 

das unidades e blocos anteriores. 

No bloco 3- O que a dança ensina, no primeiro momento, é apresentado ao estudante 

de PLE uma tela Baile Popular, de Di Cavalcanti. Nessa tela, podemos observar a representação 

da construção da figura feminina que marca a metáfora da mulata brasileira (olhar exótico, 

colorido da pele, cintura fina, corpo sensual...) ao redor de vários homens em um baile de 

carnaval, símbolo da cultura e da tradição brasileira. 
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É importante mencionar que, ainda hoje, a mulher brasileira é conhecida em outros 

países pela sua sensualidade e vaidade. Quando nos deparamos com um quadro como esse, em 

um livro didático de posicionamento intercultural, esperamos que questões como representação 

da mulher brasileira, construção de estereótipos, preconceitos e discriminação sejam abordados 

ao longo do bloco e sejam discutidos pelos estudantes em suas produções escritas, já que é 

necessário que eles assumam um posicionamento crítico diante da sua própria cultura e da 

cultura do outro. 

Todavia, ao observarmos as atividades propostas ao longo da unidade, não é possível 

discutir sobre o imaginário de mulher brasileira que os estrangeiros construíram no decorrer do 

tempo. Esse imaginário, construído por meio de uma memória histórica e seletiva, formado pela 

mídia, pela literatura, pela arte, sempre está relacionado ao modo como a mulher brasileira se 

veste, se comporta, se posiciona diante de rapazes. A arte também é responsável por uma 

tradição seletiva, que constrói uma imagem sobre uma cultura, porque foi considerada por 

muito tempo como reflexo direto da sociedade (WILLIAMS, 1992). 

Depreendemos, assim, que o discurso do BI reafirma a representação da mulher 

brasileira como exótica e sensual, de forma a não permitir que o estrangeiro construa outro olhar 

sobre tal representação, assim como não permita que reflita e se posicione criticamente sobre 

como a mulher é vista em sua cultura e na cultura do outro. O quadro de Di Cavalcanti é dito 

como elemento representativo da cultura brasileira. A partir disso, identificamos no discurso do 

BI que a cultura ainda é vista como traço e comportamento nacional de determinado povo, 

sendo responsável pela construção de uma identidade nacional fixa, homogênea e una (HALL, 

2009). Diante disso, podemos afirmar que o discurso do LD reafirma a construção do 

estereótipo da mulher brasileira. 

Na atividade de produção escrita, como já pontuamos, o estudante não é levado a se 

questionar sobre um tema de caráter intercultural. Nas imagens que acompanham a proposta de 

atividade, observamos imagens típicas de danças da cultura brasileira e da argentina, por 

exemplo. Isso nos permite questionar: com essas imagens, o discurso do LD pretende aproximar 

o estudante de PLE de outras culturas como uma tentativa intercultural? Esperamos que não, 

porque isso não é suficiente para que o estrangeiro esteja diante de contradições, diferenças, 

proximidades que marcam as culturas. O estudante apenas terá que escolher a dança que mais 

combina com ele, sem discutir sobre a dança como importante componente cultural da 

humanidade que marca a tradição, os costumes de um povo, a construção de sua identidade e a 

influência de outras culturas. A dança aparece na discussão da proposta de produção escrita 

como a reprodução de mais um elemento cultural. 
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Ainda que a proposta de atividade de produção escrita imponha que o estudante tente 

convencer o colega a começar a dançar, durante o bloco 3, ele não é levado a desenvolver os 

mecanismos discursivos para se posicionar no dizer. Observamos que a escrita não possibilita 

que o estudante se posicione criticamente e construa a sua identidade como autor. Ele só é 

levado a escrever uma informação simples, utilizando os elementos gramaticais da unidade. 

Mais uma vez, o LD não prepara o estudante para escrever um texto, assim como para 

reescrevê-lo. O exercício de escrita encerra a unidade sem que haja reflexão sobre ele. 

A interculturalidade, por sua vez, não permite reflexão crítica em torno do encontro 

entre culturas. Prevalece o olhar do estrangeiro sobre a cultura, a qual não é considerada como 

processo histórico e social, responsável por transformar os sujeitos e as práticas sociais 

(WILLIAMS, 1969 [1958]). A cultura, portanto, é vista como conjunto de crenças e costumes 

adquiridos pelos indivíduos como membro de uma sociedade, inscrevendo-se no discurso de 

base antropológica. 

 
4.2.3 Tudo muda o tempo todo 

 
 

A unidade 1 do Ciclo avançado, níveis 5 e 628, é dividida em três blocos, a saber: Bloco 

1- Reservo-me o direito de mudar de opinião; Bloco 2- O mundo muda com a gente...; Bloco 

3- A gente também muda com o mundo. Diferentemente das unidades dos ciclos anteriores, 

observamos quatro propostas de produção escrita nesse ciclo. Nesse sentido, identificamos 

circulando no discurso do BI um pré-construído de que o estudante que está no nível avançado 

apresenta condições de melhor desenvolver produção textual, porque observamos uma 

quantidade considerável de atividade escrita na primeira unidade. 

Conforme indica o seu texto de apresentação, os estudantes que fazem parte do ciclo 

avançado estão diante de gêneros escritos de alta complexidade, uma vez que se acredita que 

eles serão capazes de escrever textos estruturados e de diversas tipologias textuais. Contudo, na 

primeira proposta de produção escrita do Bloco 1, verificamos a elaboração da seguinte 

atividade: 

 Escreva um parágrafo em primeira pessoa comentando se você concorda ou 
não com as ideias defendidas pelo autor. Em seu texto, você pode usar exemplos de 
seu cotidiano para ilustrar seu ponto de vista (SCHRAGLE; MENDES, 2014c, p. 
07). 

 
 
 
 
 

28 Atividade em anexo (Anexo 4). 
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Nessa atividade de “produção escrita”, não é solicitado ao estudante a produção de um 

texto autêntico (gênero escrito). É imposto a ele que escreva um parágrafo referente às ideias 

discutidas no artigo de opinião Ninguém mais diz não sei. Em um ciclo avançado, nos 

deparamos com a produção de um parágrafo quando o estudante poderia escrever um artigo de 

opinião, considerando que ele está em nível avançado e já esteve em contato com esse gênero 

no ciclo anterior. A proposta de atividade escrita não considera o uso da linguagem como prática 

social. O comando da atividade de produção escrita não menciona o contexto de produção do 

texto. 

Assim como nas unidades anteriores analisadas, a unidade do Ciclo Avançado é 

organizada em uma sequência fixa, em que encontramos a apresentação do texto que motivará 

a discussão do Bloco 1, seguida da apropriação do aspecto gramatical para que o estudante 

possa escrever um texto na sequência. A estrutura se repete, assim como a organização de cada 

atividade do BI. 

Ainda no bloco 1, nos deparamos com outra proposta de produção escrita, a saber: 
 
 

 Com base nas discussões feitas sobre o texto “Ninguém diz mais ‘não sei’”, 
reflita sobre outras características comportamentais do homem contemporâneo, 
selecione uma das características que julgar relevante e escreva um texto para 
apresentar a sua posição as/aos colegas e professor(a) (SCHRAGLE; MENDES, 
2014c, p. 8). 

 
Nessa proposta de atividade de produção escrita, não é informado ao estudante o gênero 

que ele escreverá, situação considerada comum na proposta do BI, pois já encontramos o mesmo 

problema nas unidades anteriores. Além disso, não faz referência às condições de produção do 

texto, possibilitando que o estudante se inscreva em determinado discurso. 

Nessa proposta de atividade, encontramos comandos que direcionam como o estudante 

procederá no momento de escrever. Contudo, diferentemente dos demais comandos das 

unidades anteriores, observamos que nessa atividade de produção escrita o estudante poderá 

sair parcialmente do texto de apoio e trazer para discussão de seu texto vivências sobre outros 

comportamentos do homem contemporâneo que julgar relevantes para sua discussão, abrindo 

brecha para que possa se posicionar, ainda que pouco. 

Diferentemente das unidades analisadas anteriormente, a discussão em torno da 

atividade de produção escrita envolve a temática proposta pelo texto motivador. Todavia, nessa 

proposta de atividade escrita, não observamos como a discussão da interculturalidade é 

proposta, considerando que o estudante de PLE não é levado a refletir sobre pontos de vistas 

diferentes em relação às características comportamentais do homem contemporâneo, tanto na 
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cultura-alvo quanto na cultura-nativa, possibilitando fazer uma aproximação e distinção entre 

culturas. 

Seguindo os mesmos passos das unidades analisadas anteriormente, o estudante é 

apresentado ao modelo de uma crônica, gênero escrito motivador da discussão do bloco 2. Logo 

após, são apresentadas questões sobre a proposta da crônica seguida de um aspecto linguístico 

para que ele possa, ao escrever o seu texto, recorrer ao uso da gramática que necessitará para 

escrever. Anteriormente a proposta de produção escrita, observamos um comando que 

apresenta ao estudante como à caracteriza tal gênero, ressaltando uma maior preocupação com 

o conteúdo e a estética do texto. Acompanhemos a proposta: 

 Escreva uma crônica sobre a mudança de costumes em nossa sociedade. 
Antes reflita sobre os seguintes aspectos (SCHRAGLE; MENDES, 2014c, p. 13): 

• Você vê as mudanças como algo positivo? 
• Tente contrastar os hábitos atuais com as lembranças de sua infância. 
• De que costumes do passado você sente saudade? 

 
A partir do comando dessa atividade, mais uma vez, observamos a ausência do 

contexto de produção do texto (Para quem fala? Em qual momento histórico? Com qual 

objetivo?). No entanto, essa proposta se diferencia das propostas anteriores, no sentido de que 

o LD direciona três comandos que permitirão ao estudante refletir sobre os costumes de sua 

cultura, embora não lhe permita refletir sobre a cultura de língua-alvo. Com efeito, o estudante 

não é levado a se posicionar criticamente sobre os costumes como a possibilidade de ocasionar 

choque cultural e, até mesmo, o conflito entre culturas. Diante disso, observamos que a 

atividade de produção escrita cerceia os sentidos do texto ao não possibilitar que o estudante 

interprete e, desse modo, assuma uma forma-sujeito que se desidentifique com a proposta do 

LD, propiciando nova forma de o estudante enxergar o outro e a si mesmo diante dos confrontos 

inerentes ao processo sociocultural. 

Na discussão proposta, identificamos um discurso relacionado ao costume como um 

hábito saudosista. Tal discussão não direcionará o olhar do estudante para o costume como a 

possibilidade de ocasionar entre culturas o choque cultural. 

No bloco 3, intitulado A gente também muda com o mundo, encontramos outra proposta 

de atividade escrita. A proposta do bloco traz uma discussão sobre a formação da nova classe 

média brasileira. Contudo, ao nos depararmos com a produção escrita, não verificamos uma 

proposta que possa levar o estudante a assumir posicionamento crítico diante de sua cultura e 

da cultura do outro ao compreender que a própria cultura é responsável por segregar um grupo 

ou classe social (WILLIAMS, 1969 [1958]): 
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 Agora, escreva um pequeno texto descritivo com os dados do infográfico, 
sem utilizar números, caracterizando a nova classe (SCHRAGLE; MENDES, 
2014c, p. 16). 

 

A produção escrita resume-se a uma tarefa didática. O estudante terá apenas que 

transcrever as informações do infográfico em forma de descrição, já que é dado em números. 

A atividade de produção escrita torna-se desinteressante e sem relevância para o estudante. As 

questões relevantes são destinadas a outros momentos da unidade, como em: Você sabia? Esse 

comando sempre aparece na unidade do BI e traz questões relevantes para se discutir com o 

estudante. 

No decorrer da unidade, identificamos a oscilação em relação ao nível de complexidade 

da produção escrita. Inicia-se com elaboração de um parágrafo, logo depois com uma crônica, 

e fecha com uma descrição. O trato com a produção escrita no discurso do BI nos revela um 

discurso que ainda compreende o ato de escrever como tarefa didática ou como mais um 

exercício do LD, já que não há o cuidado com o gênero do texto, o qual não é nem nomeado. 

Até este ponto de análise, identificamos o mesmo modelo de atividade de produção 

escrita, ainda que os níveis do LD fossem diferentes. Muda-se o gênero, mas a natureza do 

comando da produção escrita permanece o mesmo. Os estudantes, por sua vez, apenas repetem 

o que é solicitado, sem se colocar no texto, sem construir a sua identidade em outra língua, em 

outra cultura. A relação entre língua-cultura não se estabelece. Os sentidos, portanto, são 

fechados. Não é solicitado que o estudante interprete, se constitua na língua do outro. A cultura 

aparece sem conflito, como se fosse estática, sem relação com as transformações sociais e com 

a história. 
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5. DISCUSSÃO DA ANÁLISE 

 
 

A partir da análise referente ao livro didático Brasil Intercultural, buscaremos responder 

às seguintes perguntas, a saber: 

a) Como as atividades de produção escrita do BI representam a língua-cultura 

brasileira para hispano-falantes? 

b) Que sentidos são atribuídos à interculturalidade e ao ensino intercultural na 

proposta de produção escrita? 

c) Que concepção de língua/linguagem sustenta a proposta de produção escrita do 

LD? 

d) Que concepção de escrita sustenta a proposta de ensino intercultural? 
 
 

Após direcionar o olhar para o funcionamento discursivo do Brasil Intercultural, 

identificamos que há contradição interna entre a proposta teórico-metodológica do BI e as 

propostas de atividades descritas nas unidades analisadas. O texto de apresentação do BI 

apresenta um discurso para o ensino intercultural que não se concretiza nas sugestões de 

atividades propostas, porque identificamos, nos discursos das atividades de produção escrita, o 

atravessamento de um discurso fundado na abordagem de ensino estruturalista no que diz 

respeito à concepção de língua/linguagem, sujeito e escrita. 

As atividades de produção escrita estão filiadas a um discurso de caráter prescritivo da 

língua ao desconsiderar o estudante como sujeito que ocupa um lugar de fala nas aulas de 

línguas estrangeiras. Os exercícios que antecedem ao trabalho com a produção escrita 

inscrevem-se numa visão de concepção de língua/linguagem presente no texto saussuriano, a 

saber: a língua como objeto previsível e delimitado, pois o estudante de PLE precisa dominá-la 

para que seja possível escrever um texto. 

Nas unidades analisadas, o estudante precisa conhecer as regras da língua para escrever 

bem, para se comunicar em determinada língua estrangeira, tendo em vista que, antes das 

atividades de produção escrita, conteúdos e exercícios gramaticais são trabalhados. A língua se 

deixa dominar, o texto se deixa dominar pelo sujeito consciente. Os efeitos de sentidos que se 

estabelecem entre o estudante e o texto podem ser controlados a partir do domínio da estrutura 

da língua. 

No texto de apresentação do BI, há uma promessa de que, por meio da Coleção 

Intercultural, o português pode ser dominado, pode ser alcançado pelo estudante de PLE numa 
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relação que se estabelece no encontro entre línguas, entre culturas. No entanto, os processos de 

subjetividade que marcam o encontro entre duas culturas, entre duas línguas não se consolidam 

nas atividades de produção escrita do BI, pois o sujeito, tomado em perspectiva cognitivista, é 

controlado pelo discurso do LD. Ele não tem direito de se posicionar no dizer, de assumir 

identidade como autor, deixando marcas de sua subjetividade no texto. A todo momento, o 

estudante é controlado pelos comandos das atividades de produção escrita que determinam o 

que pode e deve ser dito no discurso do sujeito. 

Nas atividades de produção escrita do BI, identificamos o discurso-transverso de um 

sujeito do consciente, que tudo sabe, que tudo controla por meio da linguagem, a qual é apenas 

um instrumento de comunicação, de veiculação entre língua-cultura. A língua não é o lugar do 

confronto, da (des)construção da identidade. O estudante encontra na linguagem um 

instrumento para expressar suas intenções de comunicação (SERRANI-INFANTI, 1998), uma 

vez que o LD, por meio de comandos de ordem e dos conteúdos gramaticais apresentados antes 

das atividades de produção escrita, determina passo a passo o que ele deve fazer, não deixando 

brechas para uma possível tomada de posição no dizer. Tal situação é possível devido ao 

discurso homogeneizador do LD que apaga qualquer tomada discursiva na língua, substituindo 

o discurso do sujeito pela univocidade, transparência e completude dos sentidos. Retomando o 

pensamento de Pêcheux (2015 [1983]), é preciso estabelecer espaço logicamente estabilizado 

para ser possível controlar o discurso do outro, já que não precisamos de sujeitos críticos e 

reflexivos para incomodar a ordem já estabelecida. 

Nesse sentido, a língua-cultura é apresentada para os hispano-falantes como a língua 

que pode ser dominada por meio de regras gramaticais, de exercícios de lacunas, de preencher 

espaços. Dominando a língua, tão rica e diversificada, é possível dominar a cultura, o dizer do 

outro, a cultura do outro. É possível colonizar o outro. Entendemos que o sentido de língua é 

tomado como instrumento linguístico. Logo, a escrita é considerada como transcrição de uma 

linguagem que é essencialmente transparente, porque não observamos, nas atividades de 

produção escrita, os posicionamentos enunciativos dos estudantes, decorrentes de 

condicionamentos sócio-históricos e subjetivos de toda tomada de palavra em determinada 

língua estrangeira (SERRANI, 1998). 

O discurso de produção escrita do BI não permite que o estudante de PLE se insira nas 

relações sócio-histórica-culturais que afetam o seu discurso, a sua relação com o mundo e com 

outros sujeitos. A língua do outro não abre espaço para a construção de outras identidades, para 

outras identificações, para o estranho, para o lugar desconfortável no grupo a que o sujeito 

pertence. 
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Com efeito, a relação que se estabelece entre língua-cultura na proposta do BI não 

permite que o estudante possa construir identidade em língua estrangeira, porque ele não é 

levado a assumir uma forma-sujeito que se contra-identifica com a forma-sujeito da formação 

discursiva que o afeta, permitindo a questionar os saberes de um dado contexto social ou, até 

mesmo, se identificar com o que está sendo estabelecido na formação discursiva em que se 

inscreve o enunciado da produção escrita. Por meio das práticas associadas às formações 

ideológicas do BI em relação à concepção de língua/linguagem, como instrumento de 

comunicação, o estudante é proibido de interpretar, de ocupar um lugar social em dada FD que 

o afeta no processo de escrita do texto (CAZARIN, 2008). As atividades de produção escrita 

analisadas não possibilitam ao estudante produzir outros discursos, mantendo relações diversas 

com a forma-sujeito da formação discursiva à qual se afilia. 

Por sua vez, a cultura é tomada como processo homogêneo que silencia a voz do outro. 

Identificamos no discurso do BI a concepção de cultura como reflexo direto do mundo 

(WILLIAMS, 1988 [1977]), em que, por meio da linguagem, se “espelham diferentes 

realidades”. Nessa acepção, a cultura é compreendida como informação conduzida pela 

linguagem, não como uma característica própria dela (KRAMSCH, 2017 [2013]). Essa 

concepção de cultura, como vimos na discussão proposta por Williams, surge a partir do 

pensamento positivista, sendo a metáfora do reflexo responsável por tal concepção. 

Compreender a cultura como reflexo da realidade é desconsiderar as relações que se 

estabelecem entre o sujeito, a língua e a cultura. É desconsiderar que a cultura é o produto e 

processo de um povo, de sua relação social. É desconsiderar as questões ideológicas, históricas, 

políticas e econômicas que fazem parte da relação que se estabelece entre os sujeitos e a língua. 

Nas propostas de atividades de escrita analisadas, os estudantes não produzem sentidos 

em sua cultura e na relação com a cultura-alvo, a partir de uma perspectiva “crítica e 

intercultural”, porque o discurso de base estruturalista, que se inscreve a proposta de produção 

escrita do BI, não permite que o sujeito, por meio das filiações e memórias históricas 

(PÊCHEUX, 2015 [1983]) que produz, no encontro entre-línguas, entre-culturas, recupere 

enunciados para incorporar ao seu texto. 

O sentido de um texto é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no 

processo sócio-histórico no qual os enunciados são produzidos e reproduzidos pelo sujeito 

(PÊCHEUX, 1997 [1975]). Contudo, nas atividades de escrita analisadas, os comandos dos 

enunciados provocam o silenciamento dos estudantes, impedem que eles se transformem em 

autores de seus textos (você deve escrever um e-mail; escreva um artigo de opinião; escreva 

um parágrafo em primeira pessoa; escreva uma crônica sobre a mudança de costumes em 
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nossa sociedade). A atividade de escrita, portanto, é pressuposta e dirigida, conforme afirma 

Coracini (1999e). A escrita no discurso do BI parece implícita na crença de que o estudante já 

deve conhecer as normas de escrita. O confronto, as diferenças que marcam as culturas e as 

relações entre línguas não são salientadas nas atividades que analisamos. Observamos sempre 

o ponto de vista do estrangeiro sobre a cultura brasileira, situação que pode reafirmar o 

estereótipo em relação à cultura, assim como pode reafirmar o imaginário que o estrangeiro 

construiu de nosso país. 

O discurso de interculturalidade que circula nas atividades de escrita do BI não permite 

o encontro entre a cultura-nativa e a cultura-alvo dos estudantes, no sentido de estabelecer um 

confronto, uma diferença entre culturas, possibilitando aos envolvidos no processo de ensino- 

aprendizagem compreender como a sua cultura, como a cultura do outro se constitui por meio 

dos processos históricos e sociais que marcam as relações entre os homens (WILLIAMS, 1992), 

e são responsáveis por construir representações acerca de si e do outro. 

Conforme vimos, na discussão proposta por Williams, a cultura é uma experiência 

pessoal e social. A construção sobre nós, sobre o outro, sobre a cultura, sobre a cultura do outro 

ocorre por meio da relação que estabelecemos com os membros das comunidades em que 

estamos envolvidos. Não podemos desconsiderar no ensino de línguas estrangeiras os processos 

ideológicos que emergem no encontro entre línguas, entre culturas, os quais podem controlar 

as práticas sociais, regulando determinada formação social na busca por uma língua e cultura 

homogênea. Assim como a cultura é responsável por segregar determinada comunidade, 

também é a solução para evitar que as formações discursivas e ideológicas que os sujeitos se 

inserem, em dado contexto social, sejam apagadas. O sujeito se constitui dentro do discurso, 

em locais históricos e específicos de formações e práticas discursivas específicas. 

Todavia, ao analisar a atividade de produção escrita, identificamos uma concepção de 

escrita que compreende o estudante como reprodutor de conhecimento e o texto como o 

resultado da somatória de sintagmas que se unem a outros. Observamos a ausência do contexto 

de produção do texto das atividades analisadas. Diante disso, o estudante não foi introduzido 

na língua e na cultura, pois não foi dada a ele a oportunidade de se posicionar diante do contexto 

histórico-social do qual faz parte, possibilitando a construção de sentidos outros para a sua 

cultura. O discurso do LD, inscrito na formação discursiva escolar, é responsável por proibir 

que o estudante produza sentido ao enunciar em língua estrangeira. O modelo de escrita 

preestabelecido no LD sugere assumir a posição forjada de outro, distante do contexto social 

em que está inserido. Por meio da aprendizagem de métodos novos, o discurso do LD moldará 

o estudante a necessidade da sociedade contemporânea. Os estudantes estarão inscritos em dada 
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formação ideológica que convém ao papel que a escola deseja desempenhar na sociedade 

(ALTHUSSER, 1995 [1970]). 

Apesar de termos identificado no discurso do BI, em sua Apresentação, a relação 

interdiscursiva com o discurso da Linguística Textual, ao analisar as atividades de escrita 

depreendemos um afastamento, porque muitas das propostas não focam no contexto social e 

não exigem que o produtor do texto use diferentes estratégias para elaborar a escrita. 

Reconhecemos, também, que a perspectiva de ensino intercultural do livro didático do BI está 

em desacordo com os pressupostos teóricos elaborados, nos últimos anos, na área da Linguística 

Aplicada no que diz respeito à possibilidade de trazer para o espaço da sala de aula novas formas 

de teorizar questões como identidade, ética, desigualdade, alteridade, diferenças sociais que 

marcam as relações de poder (PENNYCOOK, 1998). 

Não adianta apenas aproximar os aspectos linguísticos das línguas, mencionar pessoas 

de diferentes nacionalidades, mencionar costumes, danças, comportamentos e considerar que 

essa proposta de ensino é intercultural. A interculturalidade vai além de um encontro entre 

culturas. A interculturalidade permite que o estudante ressignifique a si mesmo ao entender a 

alteridade, ao entender o outro e sua cultura a partir de diferenças que são responsáveis pela 

construção da identidade cultural e que, no contato com outra cultura, se transforma (HALL, 

2009). 

Como vimos, o LD busca padronizar os textos da unidade de acordo com o grau de 

proficiência do estudando. Há necessidade de seguir uma proficiência em língua que teste o 

nível do estudante, pois, quando ele encerrar o ciclo de cada Coleção, precisa estar apto a 

demonstrar domínio da língua estudada e, desse modo, ser aprovado no exame de proficiência. 

Há necessidade de expor o estudante a todo momento aos aspectos linguísticos e não aos 

aspectos socioculturais, os quais se tornam mais um acessório do que a base da discussão. É, 

afinal, um dos objetivos do curso de línguas. O discurso do BI responde às finalidades dos 

cursos de línguas, já que o seu discurso parte do pressuposto de que é necessário saber as regras 

estruturais da língua para dominar uma língua estrangeira e, dessa forma, estar apto para se 

inserir no mercado de trabalho. 

O discurso do LD analisado parte da premissa de que para ser proficiente em uma língua 

é preciso dominar os seus aspectos linguísticos, considerando que as atividades de gramática, 

nas três unidades analisadas, sempre estão antes da proposta de produção escrita. Pelo visto, 

não houve avanço significativo em relação ao discurso de proficiência no ensino de línguas. 

Ainda podemos identificar um discurso metalinguístico que circula em sua compreensão do que 

é aprender e saber usar uma língua estrangeira (SCARAMUCCI, 2000). 
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Diante do exposto, podemos afirmar que a proposta do LD não está alinhada à proposta 

da LAC. Ao contrário, seus princípios em relação à concepção de língua/linguagem estão mais 

alinhados aos objetivos da Linguística Geral ou da Linguística Mãe, porque não compreende a 

linguagem de modo mais amplo, além dos limites normativos. No discurso da Linguística, a 

língua é considerada como um sistema autônomo, a qual apaga a subjetividade e a história que 

envolve a língua nas práticas sociais múltiplas e situadas de construção de significado em que 

os sujeitos atuam (MOITA LOPES, 2013). A compreensão do papel discursivo na constituição 

do sujeito, o sujeito como múltiplo e conflitante não emerge no discurso do LD. Estaria o 

discurso do BI filiado aos pressupostos da Linguística Aplicada como aplicação da linguística? 

Ao que nos parece, sim, tendo em vista que, nas atividades de produção escrita, não observamos 

uma preocupação em captar a perspectiva do usuário da língua, em uma dada situação de 

comunicação, mas dominar as regras gramaticais para poder escrever um texto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O desenvolvimento desta pesquisa propôs analisar as filiações discursivas que 

atravessam e constituem o discurso do livro didático de Português como Língua Estrangeira, 

Brasil Intercultural, sobre a proposta de ensino de produção escrita num viés intercultural. 

Partimos da seguinte pergunta de pesquisa: qual o sentido atribuído ao ensino de produção 

escrita no discurso do LD/PLE que assume uma perspectiva de ensino num viés intercultural? 

Para responder a tal questionamento, direcionamos o olhar discursivo para o discurso do LD, a 

fim de compreender e interpretar quais discursos sobre o que é língua, cultura, 

interculturalidade e escrita são postos a circular nas aulas de PLE por meio do uso do livro 

didático. 

Com este trabalho, foi possível (re)pensar o ensino de PLE a partir da proposta da 

Linguística Aplicada Crítica alinhada às contribuições da Teoria da Análise do Discurso de 

linha francesa no que tange à concepção de língua/linguagem, sujeito e ideologia. A discussão 

proposta pela LAC fornece subsídio para (re)pensar a concepção de língua/linguagem como um 

processo sócio-histórico, político e cultural ao reconhecer que as subjetividades que envolvem 

os sujeitos, nas práticas sociais de linguagem, são construídas e assumidas em discursos. A 

proposta da LAC responde aos objetivos da AD, porque não considera o funcionamento da 

linguagem numa perspectiva apolítica e a-histórica. 

Após análise realizada, consideramos que a proposta de ensino de produção escrita no 

livro didático é responsável por conceber a língua/linguagem como suscetível de 

sistematização, impossibilitando o estudante de estabelecer relações de confrontos, de 

divergências ou de aproximação com a cultura com a qual está em contato. O discurso do LD, 

inscrito numa formação ideológica de base prescritiva da língua, apaga a cultura e, 

consequentemente, a interculturalidade como um processo sócio-histórico. As atividades de 

produção escrita do LD proíbem os gestos de interpretação, os quais são apagados e substituídos 

pela univocidade, transparência e a completude dos sentidos. 

O estudante, assim, perde a possibilidade de produzir sentido no ato de escrever, porque 

ele não assume uma posição na formação discursiva que o domina. A análise aponta para uma 

contradição interna no discurso do BI, já que, em sua apresentação, assume uma perspectiva de 

ensino-aprendizagem filiada ao discurso da competência comunicativa intercultural. No 

entanto, ao analisar a produção escrita do BI, depreendemos que o discurso do LD ainda assume 

uma filiação discursiva de cunho estruturalista, porque compreende a língua como sistema, 

como conjunto de regras linguísticas. 
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Pensa-se em novas práticas para o ensino de línguas, novas práticas são instauradas, mas 

o fantasma da ciência régia (PÊCHEUX, 2015 [1983]) continua a pairar sobre o papel que os 

professores e estudantes ocupam na sala de aula, como sujeitos passivos, obedientes e proibidos 

de se posicionar diante do outro, situação que homogeneíza qualquer cisão de instaurar o novo 

como possibilidade de mudança. Nesse contexto, (re)pensar a interculturalidade numa 

perspectiva discursiva significa trazer para o espaço da sala de aula a possibilidade de 

compreender como as relações de poder se estabelecem entre culturas, entre os povos, no 

encontro entre língua-cultura. Consequentemente, significa (re)pensar a produção escrita como 

a possibilidade de o estudante de língua estrangeira assumir uma posição no dizer, porque o 

discurso do sujeito está em construção contínua. O sujeito ocupa um lugar social a partir de 

determinadas condições de produção do discurso. 

Nós, pesquisadores e professores, precisamos redescrever nossos objetivos ao ensinar 

uma língua estrangeira, considerando que estamos lidando com a formação crítica, ética e social 

do sujeito heterogêneo, que se constitui na relação com outros sujeitos, por meio dos processos 

discursivos (PENNYCOOK, 1998). Então, o primeiro passo é repensar sobre a concepção de 

língua/linguagem adotada no contexto de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, no 

intuito de tornar a prática de ensino mais adequada às mudanças sociais, culturais, políticas e 

econômicas que estamos vivenciando nos últimos anos. Segundo, é necessário que nós, 

pesquisadores e professores, afastemo-nos do aplicacionismo e da cientificidade que assola o 

ensino de línguas estrangeiras, porque essa visão reduz à concepção de língua/linguagem a 

descrição dos aspectos linguísticos. 

Será possível, desse modo, investir na reflexão acerca da linguagem e das práticas 

sociais em uma perspectiva política da educação de línguas. Nas palavras de Moita Lopes 

(2006, p. 49), será possível investir em “uma orientação crítico-reflexiva que trabalha na 

investigação de como a linguagem opera no mundo social e no exame das questões que afetam 

diretamente a sociedade contemporânea”. É necessário, portanto, subverter as práticas 

tradicionais de ensino de línguas estrangeiras, a fim de instaurar novas práticas de ensino que 

considerem a relação entre língua, cultura e sujeito indissociáveis. 
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