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RESUMO 

 

INGLÊS COMO CONSTRUÇÃO DISCURSIVA: O QUE PENSAM OS PROFESSORES 

EM UMA COMUNIDADE ONLINE INTERNACIONAL? 

 

Victor Brandão Schultz 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística 

Aplicada. 

 

 

Este trabalho objetiva analisar como os participantes de uma comunidade online internacional 

de professores de inglês constrem discursivamente a língua inglesa e seus falantes. Apóia-se 

no princípio de que, no mundo contemporâneo, o inglês é usado não apenas como uma língua 

estrangeira, mas sobretudo como uma língua franca, e que isso tem uma série de implicações 

para o ensino do idioma (GRADDOL, 2006; SEIDLHOFER, 2011). A pesquisa é embasada 

também por uma visão das línguas como invenções modernas (MAKONI e PENNYCOOK, 

2007), não como entidades preexistentes a serem descritas pelos linguistas e posteriormente 

ensinadas aos aprendizes; em vez dessa visão imobilista, veem-se as línguas como conjuntos 

híbridos e instáveis de recursos semióticos que adquirem sentidos e valores distintos ao 

atravessarem diferentes ordens de indexicalidade (BLOMMAERT, 2005, 2010, 2011). O 

estudo, de cunho etnográfico, é orientado pelo paradigma construtivista e pela abordagem 

qualitativa (GUBA e LINCOLN, 1994; FRAGOSO et al., 2010; MOITA LOPES, 2006; 

DÖRNYEI, 2007). A análise é empreendida com o auxílio dos construtos teóricos de 

enquadre, footing e pistas de contextualização (GOFFMAN, 1974, 1979; GUMPERZ, 1992). 

O resultados indicam a predominância de visões tradicionais sobre o inglês, estabelecendo-se 

um elo indexical entre falante nativo, correção linguística e modelo a ser emulado pelos 

aprendizes. No entanto, há também alguns movimentos de mudança, aproximando-se 

principalmente de concepções do inglês como língua franca. 

 

Palavras-chave: inglês como língua franca; ensino de inglês; globalização; letramento digital; 

comunidades online 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Setembro de 2013 
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ABSTRACT 

 

ENGLISH AS A DISCURSIVE CONSTRUCTION: WHAT ARE THE VIEWS OF THE 

TEACHERS IN AN INTERNATIONAL ONLINE COMMUNITY? 

 

Victor Brandão Schultz 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística 

Aplicada. 

 

 

This dissertation aims to analyze how the participants of an international online community of 

English teachers discursively construct the English language and its speakers. It is based on 

the assumption that, in the contemporary world, English is used not only as a foreign 

language but, above all, as a a lingua franca, and that this has a number of implications to the 

teaching of this language (GRADDOL, 2006; SEIDLHOFER, 2011). The research is also 

informed by a view of languages as modern inventions (MAKONI & PENNYCOOK, 2007), 

not as preexisting entities to be described by linguistis and then taught to learners; instead, 

languages are viewed as hybrid and unstable sets of semiotic resources, which take on 

different meanings and values as they cross diverse orders of indexicality (BLOMMAERT, 

2005, 2010, 2011). The study, which has an ethnographic nature, is oriented by the 

constructivist paradigm and by the qualitative research approach (GUBA & LINCOLN, 1994; 

FRAGOSO et al., 2010; MOITA LOPES, 2006; DÖRNYEI, 2007). The analysis is 

undertaken by using the constructs of frame, footing, and contextualization cues (GOFFMAN, 

1984, 1979; GUMPERZ, 1992). The results show a predominance of traditional views of 

English, with the establishment of an indexical tie among native speaker, linguistic accuracy, 

and teaching model. Nevertheless, there are some indications of change, taking us closer to 

conceptions of English as a lingua franca. 

 

Keywords: English as a lingua franca; English language teaching; globalization; digital 

literacy; online communities 
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1 INTRODUÇÃO 

Si riparte da un punto 

Senza scuse o retaggi  

Da una pagina aperta  

Da una frase capita 

[…] 

E andiamo e si va  

[…]  

E coraggio… si va, si fa 

Questo capolavoro 

La mia anima d’uomo1 
–Imerico et al. (2011) 

Vivemos em um mundo que nos obriga a recomeçar constantemente. Zygmunt 

Bauman (1999) afirma que o mundo globalizado é um mundo em constante movimento, no 

qual a inércia é inviável. Segundo o autor, aqueles que insistem em se fixar são excluídos dos 

fluxos translocais e são muitas vezes forçados a se desfixar por essas forças globais. Tal 

inviabilidade não se aplica somente à fixidez territorial: como exemplificam Fabrício e Moita 

Lopes (2002), a profusão de Discursos2 e novas práticas sociais que se observa na 

contemporaneidade muitas vezes gera “vertigens”, põe “em xeque” conceitos, crenças, 

identidades, formas de vida. Segundo esses autores, torna-se cada vez mais difícil manter-se 

fiel a perspectivas essencialistas. Na academia, cada vez mais podemos observar a 

desconstrução de construtos como identidade (MOITA LOPES e BASTOS, 2010), nação 

(ANDERSON, 1987), língua (MAKONI e PENNYCOOK, 2007) e cultura (SILVERSTEIN e 

URBAN, 1996); esses autores mostram a natureza socialmente construída e contingente das 

categorias em questão e apontam as limitações de abordagens cristalizadas. Fora da academia, 

vemos cada vez mais pessoas desafiando as tradições em suas vivências cotidianas, por vezes 

produzindo nos outros vertigens como aquelas narradas por Fabrício e Moita Lopes (2002).  

Uma das forças motrizes desse cenário é seguramente a chamada globalização. Esta 

tem como aspecto central os itensos fluxos translocais3 (BLOCK e CAMERON, 2002) que 

vemos hoje: fluxos de Discursos, de capitais, de pessoas, entre tantos outros. São esses fluxos 

que espalham pelo mundo possibilidades distintas daquelas tradicionalmente disponíveis à 

vida local. A globalização, porém, não é uma entidade autônoma que paira sobre nós; ela se 

                                                
1 “Recomeça-se de um ponto, sem desculpas nem heranças, de uma página aberta, de uma frase entendida. E 

vamos, e se vai! E coragem... Vai-se, faz-se esta obra-prima, minha alma de homem”. 
2 O conceito de Discurso, é grafado com <d> maiúsculo; refere-se aos usos da linguagem socialmente 

proeminentes que instituem formas de pensar, sentir, agir etc., como o Discurso acadêmico e o Discurso 

religioso (GEE, 1999). Ele contrasta com discurso, com <d> minúsculo, que são os usos da linguagem feitos 

pelos sujeitos em suas práticas sociais cotidianas (que, por sua vez, são orientados por Discursos). 
3 Utilizo o termo translocal para me referir à transcendência da localidade fixa e geograficamente delimitada. Ao 

contrário do termo “global”, que tem conotações generalistas e universalizantes, o “translocal” dá conta da 

existência de múltiplas localidades no interior dos designs globais. 
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atualiza diariamente em uma série de práticas cotidianas realizadas por sujeitos sociais. Para 

que tais práticas possam ocorrer em níveis translocais, é preciso interação entre pessoas 

oriundas de diferentes locais, com diferentes “línguas maternas”4. Nesses casos, os falantes 

normalmente têm optado por interagir por meio de uma língua franca, isto é, de um idioma 

que, embora não seja sua primeira língua, é compartilhado por todos. Atualmente, a língua 

franca mais amplamente adotada é o inglês (CRYSTAL, [1997] 2003; BLOCK e 

CAMERON, 2002; GRADDOL, 2006).  

Essa língua, tão importante na atualidade, é compreendida de diferentes formas. 

Alguns, como Phillipson (1992), veem o crescimento do idioma como um caso de 

imperialismo linguístico; essa visão se faz notar mesmo fora dos ambientes acadêmicos, no 

discurso de sujeitos que rejeitam o inglês por considerá-lo “a língua dos imperialistas”. 

Outros, como Moita Lopes (2008), consideram esse idioma uma importante ferramenta que 

pode ser apropriada localmente para atender às necessidades locais dos sujeitos que 

participam das interações que atravessam o globo. Além dessas múltiplas formas de entender 

o papel do inglês, tem havido propostas de se repensar o próprio conceito de língua. Makoni e 

Pennycook (2007), por exemplo, afirmam que as línguas não são entidades dotadas de 

existência própria, mas invenções feitas em determinados contextos sócio-históricos; dessa 

forma, Blommaert (2005, 2010) procura se referir não a línguas, mas a recursos semióticos.  

Cada um desses questionamentos traz uma série de implicações para a sala de aula de 

inglês. Graddol (2006), por exemplo, contrasta o ensino de inglês como língua estrangeira 

(doravante LE) e como língua franca (LF), enquanto McKay (2002) teoriza diferentes 

aspectos do ensino de inglês como língua franca e aponta a necessidade de rever os objetivos 

tradicionais do ensino do idioma; Seidlhofer (2011) defende que o inglês a ser ensinado para 

servir de língua franca não é o mesmo inglês que é falado como língua nativa; no Brasil, uma 

publicação recente reúne artigos de diversos profissionais da área sobre como ensinar inglês 

levando em consideração seu estatuto de língua franca. (GIMENEZ et al., 2011). 

Essas mudanças põem em xeque uma série de princípios norteadores que 

tradicionalmente têm orientado o ensino de inglês, podendo causar intensas vertigens nos 

professores do idioma. Como provavelmente a maioria dos meus colegas de profissão, não fui 

imune a estas. Vêm-me à memória uma disciplina de meu curso de graduação em Letras sobre 

inglês e globalização. O reconhecimento do papel do inglês na contemporaneidade foi 

imediato; tratava-se de algo que podia observar em meu dia-a-dia. No entanto, as implicações 

                                                
4 Os conceitos de “língua” e de “falante nativo” são questionados no capítulo 4, tornando necessária uma 

problematização da noção de “língua materna”. 
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disso eram tão extensas, profundas e perturbadoras que, naquele momento, evitei pensar 

muito sobre o assunto. Obviamente, eu tinha que compreender as questões propostas pelo 

professor — que veio a se tornar o orientador desta dissertação —  e pelos autores cujos 

textos estava lendo; com efeito, algumas questões, como a não necessidade de os alunos terem 

uma fala semelhante à nativa (JENKINS, 2000; GRADDOL, 2006; SEIDLHOFER, 2011) 

foram amplamente adotadas e passaram a ser repetidas como um mantra. Não obstante, 

faltava-me coragem para levar as questões que estava estudando às últimas consequências e 

pensar seriamente em como colocá-las em prática: seria preciso rever radicalmente todas as 

práticas pedagógicas com as quais estava familiarizado, em uma tarefa hercúlea assemelhada 

à reinvenção da roda.  

De qualquer maneira, essa disciplina deixou meu olhar mais atendo, meus ouvidos 

mais abertos. Passei a prestar mais atenção a Discursos conservadores vindos de colegas — 

discursos esses que pareciam ignorar mesmo as implicações mais simples e práticas da 

realidade contemporânea. Comecei a sentir-me incomodado. Mas se tratou de um incômodo 

produtivo: fez-me abrir os olhos para a importância das questões referentes a inglês e 

globalização; impediu-me de continuar ignorando as implicações incômodas da realidade 

atual; acima de tudo, motivou-me a voltar a estudar o tema, deu-me disposição para desafiar a 

mim mesmo.  

Talvez minha resistência inicial, ainda que natural, tenha sido fruto de ingenuidade 

profissional e epistemológica. A fluidez não é exclusiva do momento atual; a vida é mudança. 

“O mundo não está em descontrole. O mundo é descontrole; é puro movimento” (FABRÍCIO 

e MOITA LOPES, 2002, p. 27); esse descontrole apenas está mais exacerbado hoje em dia 

(FABRÍCIO e MOITA LOPES, 2002). Se, como afirma Zygmunt Bauman (1999), a mudança 

é inevitável; devemos abraçá-la, tirar-lhe proveito. Giddens ([1992] 1993) acredita que a 

multiplicidade de Discursos em que vivemos é propícia à reflexividade, de modo que cada vez 

mais os sujeitos examinam diferentes possibilidades para construir os projetos de suas 

identidades e de suas vidas.  

Abraçar a instabilidade certamente não é fácil. Exige coragem. E, ao contrário do que 

sugere a canção de Imerico et al. (2011), é algo que não se pode fazer “sem [...] heranças”. 

Exige, ao contrário, o escrutínio das crenças e práticas que herdamos e, muitas vezes, sua 

desconstrução e reinvenção. Ignorar as mudanças no mundo em que vivemos e continuar 

vendo o inglês e o ensinando como sempre fizemos não fará essas questões desaparecem, 

apenas tornará nossas aulas cada vez menos eficientes e relevantes, fará com que tenhamos 

cada vez menos sucesso na preparação de nossos alunos para atender às exigências que 
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enfrentarão. Por mais difícil que seja essa mudança, que tem ares de recomeço, ela é 

necessária; somente assim se fará nossa “alma de homem”, isto é, atingiremos nossa 

maturidade como profissionais e, com essa “obra-prima”, manteremos fértil nosso campo de 

atuação. 

A abertura para a mudança, a disposição para rever crenças arraigadas nos permite 

aprender. Uma vez que me disponibilizei a isso, pude mitigar o medo da vertigem com a 

fascinação pelas possibilidades que se abriam. E assim tenho podido, a cada dia, “[recomeçar] 

de um ponto [...], de uma página aberta, de uma frase entendida” (IMERICO et al., 2011).  

Mas, apesar dessa disposição, ainda tenho um longo caminho a percorrer no que tange 

à implementação dessas mudanças em minha sala de aula. E não estou sozinho nesta situação. 

Parece-me que as aulas de inglês no Brasil (e certamente não só aqui) estão muito aquém do 

que é proposto pela academia. Isso pode se dar por inúmeros fatores. Primeiro, há professores 

que não estão a par dessas discussões. Entre os que estão, há aqueles que não tentam 

implementar mudanças porque não julgam que sejam necessárias, porque não têm liberdade 

institucional ou mesmo porque não sabem como fazê-lo. 

A internet pode ser de grande utilidade para auxiliar os docentes nesse árduo processo 

de rever nossas práticas e alinhavar alternativas. Na rede, educadores de diferentes partes do 

mundo podem interagir colaborativamente para questionar práticas anacrônicas em sua 

profissão e desenvolver estratégias pedagógicas mais compatíveis com o papel do inglês no 

mundo contemporâneo5.  

Nesse contexto, a rede mundial de computadores pode ser de dupla utilidade para os 

pesquisadores. As interações em comunidades online6 de professores podem ser uma janela 

para os processos de redescrição (ou cristalização) de posturas tradicionais por parte dos 

mestres — redescrição e cristalização essas que podem ter efeitos significativos na prática 

pedagógica dos que participam de tais interações. E a investigação dessas práticas pode ajudar 

a entender por que as mudanças desejadas ficam por vezes tão aquém do que se julga 

necessário.  

Por isso, esta pesquisa objetiva analisar os sentidos construídos a respeito da língua 

inglesa e os processos identitários por eles mobilizados em uma comunidade online composta 

                                                
5 Isso não significa, é claro, que a internet não possa também ser locus de naturalização de visões tradicionais 

sobre o ensino de língua inglesa. 
6 Embora as convenções tradicionais da escrita determinem que palavras estrangeiras devem ser utilizadas em 

itálico, optei por não destacá-las por julgar que, ao fazê-lo, estaria atuando na manutenção da invenção de língua 

criticada por Makoni e Pennycook (2007), na qual a noção de pureza tem um papel central, permitindo (e 

exigindo) a diferenciação das palavras “estrangeiras”. Essa perspectiva teórica é apresentada no cap. 4.  
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por professores da língua originários de diferentes partes do mundo. A investigação é 

orientada pelas seguintes perguntas: 

1. Como os participantes constroem discursivamente a língua inglesa e que 

Discursos entextualizam7 nessas construções? 

2. Como os membros dessa comunidade categorizam e valoram os falantes de 

inglês? 

Respondendo à primeira pergunta, pretendo criar inteligibilidade sobre a construção da 

língua inglesa por uma comunidade de profissionais do idioma, estabelecendo uma relação 

entre a produção acadêmica sobre o tema e os discursos das pessoas que vivem essas questões 

na prática. Já ao responder à segunda pergunta, procuro compreender que construções 

identitárias são feitas durante a discussão de aspectos relacionados ao inglês, como 

identidades culturais e nacionais, questões de “propriedade” da língua, identidades de 

“falantes nativos” e “não nativos”, etc. 

Desenvolvo a pesquisa com plena consciência do tipo de Linguística Aplicada 

(doravante LA) que estou fazendo. Moita Lopes (2009) explica que, por muito tempo, a LA 

foi uma área de teorização do ensino de línguas, especialmente de inglês. Essa teorização 

muitas vezes se deu — e ainda pode se dar — de forma positivista e universalista. Não é 

difícil encontrar pesquisas em LA nas quais o pesquisador, vestindo seu manto de 

neutralidade científica, aponta formas universalmente válidas de ensinar inglês com maior 

eficácia. A isso, soma-se a suposta autoridade dos “falantes nativos”, que lhes tornaria os 

autores ideais para a confecção de materiais didáticos, metodologias de ensino etc. O 

resultado disso são práticas que Phillipson (1992) inclui em sua noção de imperialismo 

linguístico: países como Estados Unidos e Inglaterra continuariam mantendo sua exploração 

colonialista do sul, desta vez vendendo materiais didáticos e conhecimento acadêmico 

produzidos nos grandes centros de LA, que seriam universalmente válidos e deveriam 

substituir as práticas pedagógicas locais.  

Procuro distanciar-me dessa perspectiva. Seguindo Moita Lopes (2006), assumo que 

estou fazendo não uma LA neutra — até porque neutralidade não existe (cf. cap. 6) —, mas 

uma LA interessada em questionar uma tradição que interessa muito mais ao mercado -

internacional em torno do inglês e a seus “vendedores” do que aos professores e aos 

aprendizes. Aproximo-me da “LA indisciplinar” (MOITA LOPES, 2006, 2009) também ao 

ousar questionar categorias inventadas amplamente pela Linguística e pela LA, como as de 

                                                
7 Para uma discussão do conceito de entextualização, cf. seção 2.3. 
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“língua”, “falante nativo” e “falante não nativo” (cf. cap. 4). Finalmente, proponho-me a fazer 

uma LA que não visa à descoberta de verdades universais, mas à produção de uma narrativa 

situada para criar inteligibilidade sobre um contexto específico. 

Inicio essa narrativa com uma reflexão sobre a globalização, no capítulo 2. Embora 

mencione as globalizações política e econômica, dou destaque à globalização cultural, que é a 

que está mais diretamente relacionada ao inglês. Apresento três grandes abordagem deste 

processo: a visão deste como homogeneização, como heterogeneização e como hibridização; 

defendo que, embora a globalização certamente envolva homogeneização e heterogeneização, 

essas duas abordagens se mostram simplistas, sendo necessário contemplar a questão da 

hibridização.  

No capítulo três, apresento uma reflexão sobre o inglês no mundo globalizado. Na 

primeira seção, argumento que o inglês hoje é muito mais uma LF do que uma LE; na 

segunda seção, discuto algumas implicações pedagógicas de se ver o inglês como uma língua 

franca. No capítulo 4, procuro operar uma desconstrução do conceito de “língua” e, 

consequentemente, daqueles de “falante nativo” e “falante não nativo”; destaco o caráter 

híbrido e instável dos recursos semióticos que são tradicionalmente atribuídos às “línguas” e 

indico a relevância do conceito de ordens de indexicalidade (BLOMMAERT, 2005, 2009, 

2010) para a compreensão dos fluxos linguísticos. 

No capítulo 5, apoio-me em uma visão dos letramentos como práticas sociais para 

fazer algumas considerações sobre os letramentos digitais. Essa reflexão é relevante para 

entender o funcionamento do meu contexto de pesquisa e a relevância do estudo deste.  

No capítulo 6 apresento meu contexto de pesquisa e minha metodologia. Ao fazê-lo, 

filio-me ao paradigma construtivista e discorro sobre a abordagem qualitativa. Ao final desse 

capítulo, apresento o instrumental analítico que me permite criar inteligibilidade sobre os 

dados.  

A análise é apresentada no capítulo 7, que é dividido em 13 seções; em cada uma, 

analiso uma discussão ocorrida no fórum pesquisado. Os resultados são discutidos no capítulo 

8, no qual respondo às perguntas de pesquisa. Encerro tecendo minhas considerações finais no 

capítulo 9.  
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2 GLOBALIZAÇÃO 

Neste capítulo, discuto os aspectos da globalização mais relevantes à compreensão do 

ensino de inglês no mundo contemporâneo. Primeiramente, apresento algumas definições 

desse termo e traço um breve histórico de tal processo. Em seguida, na seção 1.2, discuto 

algumas questões relativas à globalização econômica e política; em 2.3, abordo a globalização 

cultural. Encerro o capítulo com uma discussão dos efeitos negativos da globalização e de 

formas de resistência a estes. 

 

2.1. Considerações iniciais 

Boaventura Santos (2002, p. 85) define globalização como “conjuntos de relações 

sociais que se traduzem na intensificação das interacções transnacionais, sejam elas práticas 

interestatais, práticas capitalistas globais ou práticas sociais e culturais transnacionais”. 

Giddens (1990, p. 64, apud BLOCK e CAMERON, 2002, p. 1), por sua vez, a define como “a 

intensificação de relações sociais globais que ligam localidades distantes de maneira que 

acontecimentos locais são moldados por eventos que ocorrem a muitos quilômetros de 

distância e vice-versa”. Já Waters (1995, p. 3, apud BLOCK e CAMERON, 2002, p. 1) a 

caracteriza como “um processo social em que os limites geográficos aos arranjos sociais e 

culturais desaparecem e as pessoas se tornam cada vez mais conscientes de que estão 

desaparecendo”.  

A globalização, porém, não é algo novo. Mignolo (2000), afirma que a ela teve início 

há mais de 500 anos e a divide em três fases. A primeira remonta às missões cristãs, com a 

derrota dos mouros e dos judeus, e ao “descobrimento” das Américas. Esse primeiro estágio 

representou o início do processo de internacionalização, isto é, da extensão da dominação dos 

Estados-nação para além de suas fronteiras geográficas (GARCÍA CANCLINI, 2000). 

A segunda etapa descrita por Mignolo (2000) é a missão civilizadora, que foi uma 

versão secular da missão cristã. Essa época viu a expansão mercantil a partir de novas bases e 

a ascensão da França e da Inglaterra como potências imperais ocidentais. Ao contrário da 

missão cristã, a civilizadora não se orientava pela conversão do mundo ao cristianismo, mas 

por princípios modernos seculares como razão e direitos humanos. A terceira e última fase se 

caracterizaria pelo capitalismo transnacional, com sua ênfase em eficiência, expansão de 

mercados e modernização.  

Pennycook (2007), no entanto, propõe não três, mas cinco etapas. Após as duas 

primeiras descritas por Mignolo (2000), ele sugere que houve um período de conceptualização 
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e desenvolvimento, durante o qual o Ocidente — isto é, a Europa — buscou moldar os outros 

países à sua própria imagem; nessa época, tiveram destaque as disciplinas acadêmicas da 

antropologia, da linguística e da economia. Venn (2000) cunha o termo ocidentalismo para se 

referir a esse processo de construção da Europa como uma entidade separada do resto do 

mundo; essa Europa seria, então, a antítese do resto do mundo e supostamente superior a este 

(“moderna”, “racional” etc.). A quarta fase proposta por Pennycook corresponde à segunda 

metade do século XX e consiste no “design capitalizante/universalizante”, isto é, no papel 

central do capital e de uma suposta universalidade humana na gestão das relações sociais. A 

última etapa corresponde ao momento atual, caracterizado por uma corporatização de 

diferentes esferas da vida social e por uma política internacional neoliberal. 

Cabem alguns esclarecimentos. O primeiro é que a globalização não resulta de uma 

“evolução natural” — ao contrário do que se prega na construção do chamado “consenso 

neoliberal” —, mas de escolhas e ações por parte de diferentes sujeitos, como chefes de 

Estado, economistas e empresários (B. SANTOS, 2002). Em segundo lugar, tampouco se trata 

de uma progressão linear. Mignolo (2000) afirma que não houve a simples sucessão de uma 

etapa por outra; na verdade, cada fase inaugurada passa a coexistir com as anteriores. A 

missão cristã, por exemplo, pode ser notada nas tentativas de catequização promovidas pelo 

Vaticano e por acordos firmados com chefes de Estado para garantir a continuidade da fé 

cristã, como naquele assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo então 

papa Bento XVI em 2008; é o caso, também, da crescente transposição de princípios cristãos, 

sobretudo evangélicos, para a legislatura brasileira, como fica claro pela existência de uma 

bancada evangélica no legislativo (BALLOUSSIER, 2012) e pela afirmação de um senador 

que recentemente afirmou que legislaria com base nos princípios católicos (SUPLENTE, 

2012).  

Com efeito, Appadurai (2001, p. 5-6) explica que o mundo atual é caracterizado por 

“relações de disjunção”. Isso significa que os fluxos globais “não são coevos, convergentes, 

isomórficos ou espacialmente consistentes”; ao contrário, seus vetores têm “diferentes 

velocidades, eixos, pontos de origem e término, e diversas relações com estruturas 

institucionais em diferentes nações ou sociedades”. Dito de outro modo, o que chamamos de 

“o mundo” na verdade comporta múltiplas temporalidades, espacialidades e processos 

variados que estabelecem relações distintas e produzem efeitos diversos. É por isso que 

Boaventura Santos (2002) sugere falar não em globalização, mas em globalizações. 
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2.2. Globalização econômica e política 

Segundo Boaventura Santos, a globalização econômica se caracteriza pela organização 

da economia mundial a partir dos seguintes traços:  

economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à escala global; processos de 

produção flexíveis e multilocais; baixos custos de transporte; revolução nas tecnologias de 

informação e de comunicação; desregulação das economias nacionais; preeminência das 

agências financeiras multilaterais; emergência de três grandes capitalismos transnacionais: o 

americano [...]; o japonês [...]; e o europeu (B. SANTOS, 2002, p. 29) 

O consenso neoliberal, que sustenta a globalização econômica, apresenta no estágio 

atual três inovações institucionais (B. SANTOS, 2002). A primeira é uma redução da 

regulação da economia pelo Estado. O planeta é cada vez mais governado pelo “dinheiro em 

estado puro” (M. SANTOS, [2000] 2008, p. 38) em seus múltiplos e velozes fluxos 

transnacionais, de modo que se torna cada vez menos possível — ou mesmo esperado — que 

o Estado seja capaz de controlar a economia (BAUMAN, 1999). Isso fica claro quando há 

uma forte crise econômica internacional, com chefes de Estado de diferentes partes do mundo 

tendo dificuldades de controlar problemas que, embora desterritorializados, afetam inúmeras 

localidades devido à interdependência econômica que caracteriza o momento atual, conforme 

sugerido na definição de globalização por Giddens citada no início da seção anterior. A 

segunda inovação institucional é a subordinação dos Estados a organismos financeiros 

internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que 

frequentemente lhes impõem agendas neoliberais. A terceira inovação institucional do 

consenso neoliberal consiste no estabelecimento de um sistema jurídico internacional capaz 

de garantir novos direitos portados por investidores, inventores e criadores de inovações. 

O enfraquecimento do Estado é indissociável da globalização política, da qual é o 

traço mais importante. O “consenso do Estado fraco” (B. SANTOS, 2002, p. 41) se assenta no 

princípio de que o Estado precisa ser fraco para que possa haver uma sociedade civil forte. 

Como resultado, o Estado contemporâneo se aproxima cada vez mais do Estado mínimo, 

despindo-se de funções de bem-estar social, que agora ficam a cargo dos indivíduos. Nas 

palavras de um homem que assina como “Subcomandante Marcos”, citado por Bauman 

(1999, p. 74), “No cabaré da globalização, o Estado passa por um strip-tease e no final do 

espetáculo é deixado apenas com as necessidades básicas: seu poder de repressão. [...] a 

nação-estado torna-se um mero serviço de segurança para as megaempresas”. De todo modo, 

essa nova forma de Estado não deixa de ser paradoxal (B. SANTOS, 2002): se, por um lado, o 

Estado deve ser fraco, por outro precisa ser forte o suficiente para construir sua própria 

fraqueza, regulamentar sua própria desregulamentação.  
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Boaventura Santos (2002, p. 41) explica que a globalização política se apoia também 

na construção de dois outros consensos. Um deles é o “consenso do primado do direito e do 

sistema judicial”, cujo papel na globalização econômica já foi mencionado. Esse consenso 

também está ligado à formação de blocos interestatais, que são novos não em sua existência, 

mas em seu alcance.  

O terceiro consenso é o “consenso da democracia liberal”, segundo o qual essa é a 

única forma de gestão pública adequada ao tempo presente. Essas democracias liberais, no 

entanto, devem consistir em Estados fracos, que não imponham grandes obstáculos aos fluxos 

financeiros das multinacionais (BAUMAN, 1999).  

Esses diferentes traços das globalizações política e econômica estão ligados ao 

processo de transnacionalização. Esta, que viu seu início no século XX, consiste sobretudo na 

não limitação das grandes empresas a fronteiras nacionais (GARCÍA CANCLINI, 2000). 

Embora sejam normalmente consideradas empresas de determinada nacionalidade, as 

multinacionais muitas vezes obtêm matéria-prima em um país, transformam-na em produtos 

em outro e vendem tais mercadorias a uma infinidade de outros países; seus donos podem não 

morar nos países origem nem qualquer dos envolvidos no processo produtivo. Essa 

mobilidade permite às empresas mudar-se conforme sua conveniência, buscando mão-de-obra 

mais barata ou qualificada, além de incentivos fiscais e legislação mais favorável. São 

empresas que não estão limitadas às restrições dos países aos quais são normalmente 

associadas e que abandonariam completamente tais territórios (deixando para trás 

desemprego, dano ambiental etc.) se isso representasse um aumento significativo em seus 

lucros. É nesse sentido que Hardt e Negri (2001) e Zygmunt Bauman (1999) afirmam que não 

há mais um centro de poder8: embora se deva reconhecer a influência histórica de 

determinados Estados-nação (como os Estados Unidos e parte da Europa ocidental), quem 

realmente governa o mundo não são eles, mas o capital desterritorializado, que se despe de 

qualquer identidade nacional9 em busca de lucros. 

A transnacionalização não é, porém, um processo exclusivamente econômico. São 

também exemplos desta os fluxos migratórios e os movimentos sociais transnacionais. Um 

                                                
8 Esses descentramentos, porém, não dizem respeito apenas à economia; ao contrário, eles atravessam diferentes 

instituições. A igreja e a escola, por exemplo, têm visto diminuir o papel de autoridade que tradicionalmente 

exerciam. Na escola, observa-se também uma exacerbação da fricção entre diferentes Discursos, além de 

múltiplas performances identitárias que põem em xeque o lugar central normalmente ocupado por categorias 

como heterossexualidade, masculinidade hegemônica, branquitude e cristianismo. Tudo isso contribui para as 

“vertigens” citadas no capítulo anterior. 
9 Exceto, é claro, em seu discurso oficial e em seus anúncios publicitários. Exemplo disso é que, durante os 

Jogos Olímpicos, diversas empresas anunciam, na mídia de diferentes países, o apoio e os votos de sucesso aos 

atletas daquela nação. 
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exemplo de tais movimentos é o grupo All Out (http://www.allout.org), que milita inter e 

transnacionalmente em favor dos direitos humanos e civis de pessoas não heterossexuais e 

sujeitos discriminados por conta de suas performances de gênero. Esse grupo conta com 

militantes em diferentes partes do mundo, e atua principalmente organizando protestos 

presenciais e criando petições eletrônicas a serem assinadas por gente de todo o mundo 

solicitando intervenção, normalmente governamental, em determinado local.  

 

2.3. Globalização cultural 

A globalização não é um fenômeno somente político-econômico; envolve, também, 

fluxos culturais. Os avanços nas tecnologias da informação e da comunicação desde a 

segunda metade do século XX possibilitaram que o globo fosse atravessado não apenas por 

fluxos financeiros, mas também por artefatos culturais — por meio, por exemplo, da televisão 

e da internet.  

As teorizações acerca da globalização cultural podem ser categorizadas em três grupos 

(KUMARAVADIVELU, 2006; JAMES, 2009). No primeiro, estão os “globalistas” ou 

“hiperglobalizadores” (JAMES, 2009, p. 81-82). São estudiosos que veem a globalização 

cultural como uma “norteamericanização” ou “mcdonaldização” do mundo. As diferentes 

culturas do mundo estariam, então, sendo homogeneizadas, assimiladas pela cultura dos 

Estados Unidos da América. Um exemplo dessa americanização seriam as vitrines das lojas 

brasileiras, em que a palavra “sale”, escrita em letras garrafais, substitui “oferta”; “T-shirt” é 

usada no lugar de “camiseta”; produtos com desconto estão, segundo vendedores, “em off” — 

a própria “invasão” das línguas locais pelo inglês é algo que preocupa cidadãos e governos de 

diferentes países. Outro exemplo é o bairro carioca da Barra da Tijuca, no qual Camacho e 

Carneiro (1999) apontam grandes influências culturais dos EUA — inclusive uma réplica da 

Estátua da Liberdade em um shopping center — em um texto intitulado “Yes, aqui é a Barra”.  

Essa visão se manifesta também fora do mundo acadêmico. Exemplo disso é a figura 

2.1, que mostra um cartaz frequentemente visto em muros e viadutos no Rio de Janeiro. Esse 

texto rejeita a festa de Dia das Bruxas, que é associada ao satanismo e sublinhada com as 

cores da bandeira dos Estados Unidos da América; tal festividade é contrastada com a 

brasilidade, associada ao cristianismo e construída visualmente pela bandeira brasileira e pelo 

sublinhado verde e amarelo em “cristão”. Os produtores desse cartaz veem a presença do 

Halloween no Brasil como uma invasão indesejada operada pela cultura norte-americana, que 

representaria uma ameaça às tradições brasileiras. De forma semelhante, no final de outubro 

http://www.allout.org/
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de 2012 circularam em uma rede social da qual participo diversas mensagens de rejeição do 

Halloween — algumas pregando a valorização da “cultura nacional”, simbolizada pelo Saci 

Pererê; outras, descrevendo tal celebração como contrária aos princípios de determinada 

religião cristã. 

 

Figura 2.1:  cartaz demonstrando rejeição ao Halloween no Rio de Janeiro 

Já os “localistas” ou “céticos” (JAMES, 2009, p. 81) veem a globalização não como 

uma fonte de homogeneização, mas sim de heterogeneização e de localização. Na linguística, 

por exemplo, o estudo dos “World Englishes” mostra como a expansão da língua inglesa via 

colonização deu origem a diferentes ingleses nos vários locais onde se estabeleceu.  

Nessa linha, Vertovec (2007) cunha o termo superdiversidade para discutir a questão 

dos imigrantes que vivem hoje na Inglaterra. Segundo o autor, o mundo contemporâneo se 

caracteriza pela interação de variáveis que não cessam de se multiplicar, como etnia, gênero e 

religião. Vertovec crê que a confluência de pessoas das mais diversas origens em cidades 

como Londres — que, não obstante, muitas vezes mantêm contato constante com sua terra 

natal — gera uma multiplicidade crescente. Esta não consiste em um simples acúmulo de 

diferenças, mas na interação produtiva entre essas diferenças, que se articulam e engendram 

resultados múltiplos que, em progressão geométrica, acentuam continuamente essa 

diversidade. Trata-se, segundo o autor, de uma exacerbação sem precedentes da diversidade:  

as variáveis da superdiversidade não são novas em si próprias, tampouco o são muitas de suas 

correlações. [...] são a emergência de sua escala, configuração múltipla histórica e produzida 

por políticas públicas, e condicionamento mútuo que agora requerem distinção conceitual. 

(VERTOVEC, 2007, p. 1026) 

Embora Vertovec teorize a superdiversidade tendo em mente os migrantes na 

Inglaterra, a superdiversidade não está limitada a tal país nem a contextos de imigração. Com 

efeito, além da imigração, há inúmeros outros fluxos de pessoas e Discursos possibilitados 

pela globalização — como no contexto digital — que geram o mesmo tipo de diversificação 

exponencial. Desse modo, como mencionado no capítulo 1, torna-se cada vez menos viável a 

manutenção de ideais essencialistas como aqueles de nação, cultura e língua10. 

                                                
10 Isso não significa, porém, que um grande número de pessoas não consiga manter tais ideais, muitas vezes até 

mesmo os fortalecer como forma de reação aos abalos contemporâneos. 
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Por outro lado, diante das “modernidades ocidentais” que trazidas nos fluxos globais, 

nota-se também a ascensão de essencialismos e fundamentalismos. Embora os responsáveis 

pelo cartaz na figura 2.1 provavelmente se alinhem aos hiperglobalistas, seu discurso pode ser 

visto como um exemplo desta segunda abordagem: ele representa uma localização, um 

fortalecimento de um essencialismo de cunho nacionalista, proselitista e xenofóbico que 

rejeita o que vem de fora. Trata-se da globalização produzindo sua própria rejeição.  

A terceira abordagem é a da hibridização, cujos teóricos são referidos por James 

(2009, p. 81-82) como “glocalistas”. Sob essa perspectiva, a globalização se caracteriza por 

uma tensão entre universalização e localização (B. SANTOS, 2002); concebem-se o global e 

o local como instâncias dinâmicas e interpoladas, em relação de mútua implicação, de modo 

que o local é globalizado e o global é localizado. Ao viajarem pelo globo, os produtos 

culturais resultariam não em simples assimilação ou multiplicação, mas em hibridização. 

García Canclini (2000, p. 8) define hibridização como “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, combinam-se para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas”. Essas “estruturas discretas”, porém, também têm elas 

mesmas origens híbridas. Remetendo-se a Brian Stross, o autor propõe a noção de ciclos 

infindáveis de hibridização, nos quais a heterogeneidade é homogeneizada, resultando em 

uma homogeneidade que por sua vez é heterogeneizada, e assim sucessivamente.  

Nessa mesma linha, Pennycook (2007) vê os fluxos transculturais não como processos 

de invasão ou assimilação, mas como os modos como as formas culturais se movem, mudam 

e são reutilizadas, produzindo novas identidades em contextos diversos. Logo, não se trata de 

uma mera movimentação cultural, mas de “apropriação, mudança e remodelação” 

(PENNYCOOK, 2007, p. 6). Em outras palavras, os fluxos transculturais contemporâneos não 

são uma simples transferência, na qual supostamente se removeria um aspecto cultural de um 

contexto para então implantá-lo, inalterado, em outro. Como explicam Silverstein e Urban 

(1996), essas transferências na verdade envolvem um processo de entextualização. Esse termo 

“se refere ao processo por meio do qual os discursos são sucessiva ou simultaneamente 

descontextualizados e metadiscursivamente recontextualizados” (BLOMMAERT, 2005, p. 

47). Durante esse processo, o significado não se mantém, pois não é inerente aos recursos 

semióticos; é reconstruído, com diferentes graus de semelhança ou diferença do sentido que 

havia adquirido no contexto anterior. A suposta adoção de aspectos culturais “estrangeiros”, 

então, nunca é uma simples assimilação, uma vez que, ao serem transpostos, estes são 

alterados, adaptados, ressignificados, ainda que muitas vezes de forma inconsciente ou 

mesmo contrária à vontade dos sujeitos. 
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Isso não é novo. O que parece característico do momento em que vivemos é que esses 

processos estão mais exacerbados, mais visíveis, quiçá pela velocidade acelerada na qual 

opera a globalização; talvez nossos olhos também estejam mais preparados para enxergá-la. 

Fato é que os exemplos estão à nossa volta a todo o tempo, como mostra a figura 2.2. 

 

Figura 2.2: venda de lanches no Rio de Janeiro11 

A primeira fotografia mostra uma venda popular, próxima a um estádio de futebol no 

subúrbio do Rio de Janeiro. Essa venda se apropria do nome e do design da famosa rede de 

restaurantes Outback, os quais hibridiza com elementos da cultura local. O que se vê na 

imagem não é apenas uma cópia dos restaurantes da rede Outback; o próprio conteúdo 

vendido indicado pela placa mostra que se trata de algo bem diferente do Outback. Por outro 

lado, o prestígio dessa cadeia internacional de restaurantes é criativamente apropriado de 

forma humorística, possivelmente contribuindo para atrair mais clientes. Não se trata, então, 

de uma submissão à cultura estrangeira, tampouco da manutenção da cultura local tal e qual; o 

que se vê é a hibridização das duas que atende a interesses locais, uma “glocalização” — 

processo esse no qual cidadãos do Sul do sistema mundial exercem um papel particularmente 

ativo. 

Além disso, os fluxos globais não são unidirecionais, de modo que nem sempre partem 

do Norte (ou dos EUA) para o Sul (PENNYCOOK, 2007). O mundo da música apresenta 

vários exemplos. Por um lado, não há como negar que, nas rádios brasileiras, é muito raro 

ouvir música que não seja brasileira ou americana (ou, pelo menos, em inglês); seria uma 

grande surpresa ligar o rádio e ouvir algo em alemão ou em japonês. Por outro lado, a cantora 

colombiana Shakira faz sucesso não só na América Latina mas também no contexto 

americano mainstream. A banda holandesa Within Temptation produz música em inglês para 

a Holanda e para um público espalhado por todo o mundo, inclusive pelo Brasil. A cantora e 

compositora italiana Elisa escreve predominantemente músicas em inglês, muitas vezes com 

                                                
11 Retirada de http://kibeloco.com.br/2012/05/14/pracas-do-braziu-partes-1821-a-1840, acesso em 26 de maio de 

2012. 
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melodias, arranjos e interpretações tipicamente italianos, inicialmente para o público italiano e 

somente depois buscando outros mercados europeus; recentemente, obteve algum sucesso nos 

EUA quando uma de suas músicas foi utilizada em um programa televisivo norte-americano. 

Há ainda músicas que circulam globalmente em outros idiomas, como é o caso de canções em 

italiano e em espanhol que compõem a trilha sonora de telenovelas brasileiras, por exemplo. 

Por trás das críticas dos globalistas — embora não restrita a eles — parece estar 

implícita a crença em uma cultura nacional, anterior à globalização, que é — ou era — 

partilhada pelos membros de cada nação e que, agora, estão ameaçadas. No entanto, tanto essa 

noção de cultura quando a de nação são problemáticas. Comecemos por esta, que dá suporte 

àquela.  

Ao contrário do que normalmente se acredita, as nações não são grupos que, em suas 

características semelhantes, partilham uma identidade nacional, mas sim comunidades 

imaginadas (ANDERSON, 1983). Utilizando vocabulário atual, podemos dizer que, segundo 

Anderson, o senso de pertencimento a uma nação é, na verdade, o resultado de contínuos 

processos que, ao descreverem as nações como algo pré-discursivo, performativamente 

constroem tais nações. Em outras palavras, o Discurso nacionalista — como qualquer 

Discurso — é um conjunto de “práticas que formam sistematicamente os objetos de que 

falam” (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 55), ou seja, a descrição na verdade constrói seu objeto 

(neste caso, a nação).  

 Como explica Anderson (1983), as três principais características imaginadas da nação 

são sua delimitação (uma comunidade imaginada possui fronteiras, para além das quais há 

outras comunidades imaginadas), seu caráter soberano (fortemente influenciadas pelo 

Iluminismo, imaginam-se livres) e sua suposta camaradagem horizontal (a despeito de toda a 

exploração que nela possa ocorrer). Bauman (1992) acrescenta que, inerentemente instáveis, 

as comunidades imaginadas dependem de compromisso por parte de seus membros. Isso 

porque as comunidades existem apenas em suas manifestações, que devem ser 

constantemente repetidas e reiteradas: “existir é ser representada; sou visto, logo existo” 

(BAUMAN, 1992, p. xix).  

 Um bom exemplo do caráter imaginado da nação é uma narrativa de Ignatieff (1994, 

p. 1-2, apud WOODWARD, 1997, p. 8) sobre a guerra na Iuguslávia: 

 Estou tentando entender por que vizinhos começariam a matar uns aos outros. Então 

digo que não consigo diferenciar sérvios e croatas: 
 — O que os faz pensar que são tão diferentes? 

 O homem com quem estou falando pega um maço de cigarros de sua jaqueta cáqui. 

 — Está vendo isto? São cigarros sérvios. Lá eles fumam cigarros croatas. 

 — Mas os dois são cigarros, certo? 
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 — Vocês estrangeiros não entendem nada. — Ele dá de ombros e começa a limpar sua 

pistola automática.  

 Mas a pergunta que fiz o incomoda; então, alguns minutos depois, ele larga a arma no 

beliche entre nós e diz: 

 — Olha, a coisa é assim: esses croatas, eles acham que são melhores que nós. Eles 

pensam que são europeus finos e tal. Vou lhe dizer uma coisa: nós todos somos só lixo 

balcânico. 

A primeira observação que gostaria de fazer a respeito dessa narrativa é que ela mostra que o 

fato de as comunidades nacionais — na verdade, todas as comunidades — serem imaginadas 

não significa que estas “não existam”; ao contrário, seus membros realmente acreditam em 

sua existência ontológica, e essa construção discursiva tem efeitos materialíssimos, como 

guerras. Observando, então, o diálogo narrado, vemos que, embora a existência de duas 

identidades nacionais (ou seja, de duas comunidades imaginadas) distintas seja muito clara 

para seus membros, pode não o ser para observadores externos. Quando questionado sobre 

essa diferença, o soldado sérvio é incapaz de estabelecer uma distinção essencial entre as 

duas; por isso, apresenta os cigarros fumados como uma diferença significativa — diferença 

essa que dificilmente seria considerada uma razão válida para a diferenciação de grupos 

nacionais. Em seguida, a diferença absoluta, que influenciaria mesmo os cigarros consumidos, 

é substituída pela conclusão de que, no fundo, os membros dos dois grupos são iguais: todos 

“lixo balcânico” — o que não significa que o soldado tenha deixado de acreditar na guerra 

que estava lutando. O fato é que, se questionarmos, por exemplo, um brasileiro sobre as 

características que o tornam um brasileiro, ele certamente responderá com traços que podem 

ser questionados apresentando-se inúmeros exemplos de brasileiros que não os compartilham; 

a realidade é que o que torna os brasileiros realmente brasileiros é a crença de que o são, bem 

como os efeitos semânticos do contínuo agir baseado nessa crença, de modo a serem 

reconhecidos como tais. 

 A constituição das nações como comunidades imaginadas está atrelada ao capitalismo, 

à imprensa e à língua (ANDERSON, 1983). No contexto capitalista, a imprensa representava 

uma potencial fonte de lucro. Para tal, era preciso vender o maior número possível de cópias 

de cada livro. No entanto, a heterogeneidade linguística era um obstáculo para isso, visto que 

não seria economicamente viável imprimir textos em um sem-número de vernáculos. Essa 

dificuldade foi superada reunindo diferentes vernáculos em um número reduzido de “línguas 

de imprensa”. Isso teve uma série de efeitos na construção das comunidades imaginadas. 

Primeiro, o fato de falantes de vernáculos que não eram mutualmente inteligíveis 

agora poderem entender uns aos outros por meio de textos escritos possibilitou uma 

conscientização da existência de outras pessoas em situação linguística semelhante (falantes 
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“da mesma língua”), em oposição aos falantes “de outras línguas”. Segundo, a relativa fixidez 

propiciada pela normalização da escrita causa uma impressão de antiguidade, importante para 

a manutenção das comunidades imaginadas, pois muitas vezes faz seus membros acreditarem 

que as coisas “sempre foram assim” e que não há alternativas. 

Essa desconstrução do conceito de nação nos convida a repensar o que Atkinson 

(1999, p. 626, apud McKAY, 2002, p. 83) chama de “visão herdada da cultura”, que vê esta 

“como entidades geográfica (e muito frequentemente nacionalmente) distintas, como 

relativamente imutáveis e homogêneas, e como sistemas onipresentes de regras ou normas 

que determinam substancialmente o comportamento pessoal”. Em primeiro lugar, como já 

ficou claro, não há uma nação relativamente homogênea e geograficamente delimitada que 

possa produzir uma cultura com base em características essenciais. Além disso, a cultura não 

é algo que simplesmente “está lá”, podendo ser destruído, substituído ou descrito. Nesse 

sentido, o chamado “contexto sociocultural” não é um plano de fundo estável que molda os 

sujeitos, mas um processo vivo, continuamente renovado pela atividade semiótica (AGHA, 

2007). Em outras palavras, a cultura não é um objeto, mas um contínuo processo de 

entextualização empreendido pelos sujeitos no aqui e no agora, em práticas sociais situadas 

(SILVERTEIN e URBAN, 1996); isso significa que sua existência na vivência das pessoas 

precisa ser continuamente atualizada e, independentemente da globalização, inevitavelmente 

sofre alterações nesse processo. Da mesma forma, a existência da cultura como um objeto a 

ser descrito por antropólogos e protegido como patrimônio social é construído 

performativamente pelas práticas discursivas que a descrevem, como argumenta Foucault 

([1969] 2008).  

Diante dessa desconstrução das visões tradicionais de nação e cultura, é problemático, 

então afirmar que a globalização esteja aniquilando as culturas nacionais, visto que tanto a 

cultura quanto a nação como “coisas”, como entidades fixas e preexistentes, são ficções. No 

entanto, isso não significa que não haja outros motivos para preocupação em relação a esse 

processo. 

 

2.4. Destruição e resistência 

Como já ficou claro, a globalização não é monolítica, mas um conjunto de processos, 

diversos e contraditórios, que acabam por produzir efeitos muito diferentes. Entre eles, está 

um mundo de possibilidades que se abrem. No entanto, Bauman (1999) denuncia que o 

movimento, a fluidez e a hibridização representam apenas a realidade das elites globais, 
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deixando de lado as consequências devastadoras da globalização. Enquanto alguns têm acesso 

a uma infinidade de Discursos, podem se deslocar (física ou virtualmente) e se reinventar, 

outros se atolam progressivamente na pobreza mais extrema; enquanto uns usam telefones 

celulares sofisticados para acessar a internet, outros trabalham em regime de semiescravidão 

na fabricação desses aparelhos. No mundo atual, somos todos obrigados a estar em 

movimento; quem tenta se fixar torna-se excluído do mundo, é engolido pelo território até ser 

expulso pelas grandes forças globais. Além disso, o Estado mínimo advogado pelo 

neoliberalismo abandona à própria sorte um número cada vez maior de pessoas. Finalmente, 

entre os Discursos em fluxo pelo globo, são potentes aqueles que pregam a assimilação, a 

eliminação das diferenças por meio da subjugação o outro, o “pensamento único” (M. 

SANTOS, [2000] 2008).  

Essa situação é descrita por Boaventura Santos (2002), que distingue entre localismo 

globalizado (p. 65) e globalismo localizado (66). O primeiro consiste em exportar, globalizar, 

determinado aspecto da vida local, como as atividades das multinacionais ou o fast food 

norte-americano12. Já o globalismo localizado é o impacto que o localismo globalizado tem 

nas localidades para as quais se exportam determinados produtos ou significados que antes 

eram específicos de certas localidades do Norte; nesses pontos de chegada, “as condições 

locais são desintegradas, desestruturadas e, eventualmente, reestruturadas sob a forma de 

inclusão subalterna” (B. SANTOS, 2002, p. 66). 

Milton Santos ([2000] 2008) fala, então, em três globalizações. A primeira é “o mundo 

como nos fazem crer”, isto é, “a globalização como fábula” (p. 18): a ideia da “aldeia global”, 

na qual o mundo inteiro viveria conectado harmonicamente e compartilharia as benesses da 

globalização.  

A segunda é “o mundo tal como é” (p. 19), a saber, a globalização como perversidade, 

exclusão, tirania do dinheiro em estado puro. Bauman (1999) ressalta que a fluidez, a 

velocidade, a mobilidade e outras benesses comumente associadas à globalização não estão 

disponíveis a todos. Ao contrário, tanto Bauman (1999) quanto Milton Santos ([2000] 2008) 

são categóricos ao afirmar que as benesses e os flagelos da globalização são apenas dois lados 

da mesma moeda, são os resultados inter-relacionados dos processos socioeconômicos que 

têm regido a globalização. Enquanto os líquidos escolhem se deslocar e o fazem ao seu bel-

brazer, outros não têm como o fazer, tendo que permanecer fixos em um mundo cada vez 

menos propício à solidez. (BAUMAN, 1999). E a tirania do dinheiro não é um traço isolado: 

                                                
12 Cabe ressaltar que, como já foi explicado, essa exportação não significa que esses aspectos cheguem 

inalterados ou mantenham seu significado ao viajar transculturalmente (PENNYCOOK, 2007).  
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ela está associada a outras formas de violência e exclusão. Milton Santos ([2000] 2008, p. 38) 

fala também na “violência da informação”. Esta é apropriada por Estados, empresas e mídias 

e moldada segundo seus próprios interesses, produzindo fábulas e mitos como o da “aldeia 

global”13. Além disso, a informação muitas vezes é um dos fatores que impede a participação 

dos sujeitos nos fluxos translocais — eles muitas vezes não sabem como fazê-lo ou, ainda que 

o soubessem, talvez não tivessem conhecimento prévio para tirar proveito dessa participação. 

Com esta noção ampliada de “informação”, observa-se que muitas vezes a exclusão ou a 

desigualdade começam justamente pelo acesso desigual à informação, ou a recursos 

semióticos, como mostra Blommaert (2005). É o caso, por exemplo, de alguém capaz de 

interagir apenas em uma língua local compreendida por pouquíssimas pessoas fora de tal 

contexto. 

Apesar de tudo isso, Milton Santos ([2000] 2008) apresenta uma terceira 

possibilidade: “o mundo tal como pode ser”, “uma outra globalização” (p. 20). Isso significa 

que, ao contrário do que muitas vezes se acredita, a globalização em sua forma e em seu rumo 

atuais não é algo inalterável (M. SANTOS, [2000] 2008; B. SANTOS, 2002). Entre os 

caminhos para essa “outra globalização”, está a “construção de mecanismos de controlo 

democrático através de conceitos como o de cidadania pós-nacional e o de esfera pública 

transnacional” (B. SANTOS, 2002, p. 74); para isso, precisamos desconstruir a ficção da 

nação como ponto de pertencimento central, ou ao menos nos afastarmos dela. Além disso, 

precisamos conceber e lutar por outro tipo de práticas capitalistas globais — um que envolva 

uma preocupação translocal com cidadania, direitos humanos e civis, distribuição de riqueza 

etc. (B. SANTOS, 2002).  

De maneira semelhante, Milton Santos ([2000] 2008) afirma que, contra as relações 

verticais que aniquilam o mais fraco, devem se formar horizontalidades, isto é, relações de 

solidariedade, principalmente no Sul, ou seja, entre aqueles que, em diferentes localidades, 

são flagelados pela globalização. Boaventura Santos (2002) também sublinha a importância 

dessas alianças, que constituem uma forma de globalização que ele denomina cosmopolitismo. 

Este “Trata da organização transnacional da resistência de Estados-nação, regiões, classes ou 

grupos sociais vitimizados pelas trocas desiguais” (B. SANTOS, 2002, p. 67). Para essas 

                                                
13 Milton Santos ([2000] 2008) fala em manipulação da informação e ideologia, provavelmente alinhando-se a 

uma visão desta como um falseamento da realidade. Como já foi sugerido e será expandido na seção 6.3, não 

creio em uma realidade pré-discursiva que possa ser falseada. Toda informação é sempre o resultado de um 

posicionamento, de um ponto de vista, de uma posição de sujeito; não cabe, então, falar em falseamento da 

realidade. Devemos nos concentrar, então, nos interesses envolvidos nas informações e na forma como são 

apresentadas e em seus efeitos, e Milton Santos tem toda razão ao apontar as consequências negativas dos usos 

que grupos hegemônicos tem feito delas no contexto da globalização. 
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resistências, esses grupos fazem uso das tecnologias e possibilidades da própria globalização. 

Um exemplo é a já citada organização transnacional All Out.  

Outra forma de globalização contra-hegemônica é a lógica do patrimônio comum da 

humanidade, ou seja, “lutas transnacionais pela protecção e desmercadorização de recursos, 

entidades, artefactos, ambientes considerados essenciais para a sobrevivência digna da 

humanidade e cuja sustentabilidade só pode ser garantida à escala planetária” (B. SANTOS, 

2002, p. 70). Uma organização que atua nesse sentido é o Greenpeace, que luta pela 

preservação dos recursos naturais do planeta.  

Outro autor que pensa de modo semelhante é Appadurai (2001, p. 3) ao propor uma 

“grassroots globalization” ou “globalização debaixo”. Esta consiste em “estratégias, visões e 

horizontes para a globalização em favor dos pobres”. Segundo o autor,  

uma série de formas sociais vem emergindo para contestar, interrogar e reverter esses 

desenvolvimentos [negativos] e para criar formas de transferência de conhecimento e 

mobilização social que procedam independentemente das ações do capital corporativo e do 

sistema do Estado-nação (e seus afiliados e garantidores internacionais). (APPADURAI, 2005, 

p. 3) 

Contra o pensamento único e a assimilação cultural, convém pensar práticas sociais e 

culturais transnacionais:  

construção do multiculturalismo emancipatório, ou seja, [...] construção democrática das regras 

de reconhecimento recíproco entre identidades e entre culturas distintas. Este reconhecimento 

pode resultar em múltiplas formas de partilha — tais como, identidades duais, identidades 

híbridas, interidentidade e transidentidade — mas todas elas devem orientar-se pela seguinte 

pauta [...]: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza e a ser diferentes 

quando a igualdade nos descaracteriza (B. SANTOS, 2002, p. 75) 

Esse tipo de multiculturalismo pregado por Boaventura Santos é bem diferente do 

multiculturalismo tradicional, que nada mais é do que uma “estratégia de gerenciamento da 

diversidade” (VERTOVEC, 2007, p. 1027), ou seja, uma forma de “contenção de danos” 

diante de uma assustadora superdiversidade. O multiculturalismo tradicional, é problemático, 

então, porque parte de um ideal de homogeneidade, sem a qual surgem problemas e conflitos 

que precisam ser mediados e solucionados. Ademais, a diversidade concebida por esse 

multiculturalismo nada mais é do que uma justaposição de homogeneidades: mantém-se a 

crença em categorias essenciais, em culturas estáveis e distintas entre si, ao passo que 

internamente coesas. O multiculturalismo proposto por Boaventura Santos (2002) aproxima-

se, então, do que outros chamam de “transculturalidade” ou “interculturalidade”. Para 

alcançá-lo, é preciso reconhecer o caráter socialmente construído, instável e híbrido das 

identidades e das culturas, e conceber fluxos multidirecionais que resultam em diversas 

formas de interação e hibridização. 



34 

 

Caminhar rumo a esse ideal certamente não é fácil. Primeiro, porque a modernidade 

nos acostumou a uma lógica da mesmidade, ancorada em uma suposta razão transcendente 

(BAUMAN e BRIGGS, 2003). Segundo, porque exige um esforço para evitar duas 

armadilhas: por um lado, a tentação de assimilar o outro, julgando-o e procurando remoldá-lo 

a partir de nossa própria visão de mundo; por outro, a profunda indiferença implicada em um 

relativismo que diz “respeitar as diferenças” mas, na verdade, deslegitima a mundividência do 

outro e lava as mãos ante seu sofrimento. A alternativa é um laborioso — porém 

profundamente vantajoso eticamente — trabalho de tradução (B. SANTOS, 2008), que nos 

permita interagir com as diferenças e aprender com elas, produzindo benefícios mútuos.  

Por fim, outra mudança atitudinal que pode ser uma rica fonte de possibilidades é 

redirecionar o olhar para a periferia, ouvir as “vozes do Sul”. As populações do Sul “são por 

vezes vistas como estando mergulhadas num desespero para o qual não há saída” (B. 

SANTOS, 2008, p. 20). Em vez dessa atitude paternalista e imobilista, precisamos nos 

desfamiliarizar tanto com o Norte quanto com o Sul (B. SANTOS, 2008). Ao fazer isso, 

veremos, em primeiro lugar, que existem o Sul do Norte e o Norte do Sul (B. SANTOS, 

2008). Em segundo lugar, poderemos aprender com essas populações, com suas formas de 

resistência, de apropriação e de vida na exclusão; elas podem ser uma fonte de alternativas 

para a globalização universalizante. Outro autor que se alinha a esse pensamento é Moita 

Lopes (2006), que propõe que olhemos para os sujeitos marginalizados, estejam eles onde 

estiverem, e os escutemos ao invés de apagar suas vozes em nome da racionalidade e da 

homogeneidade. Já Mignolo (2000) enfatiza a importância do “pensamento de fronteira”. 

Segundo o autor, precisamos ir até as margens, estar nas fronteiras para, de lá, ver com outros 

olhos; isso requer abandonar ideais fixos de identidade e abraçar os ganhos possibilitados pelo 

fluxo, pelo hibridismo. Esse pensamento de fronteira permite, por exemplo, apropriar-se de 

traços do localismo globalizado de forma criativa e vantajosa, atendendo não aos interesses do 

capitalismo multinacional, mas a necessidades locais ou translocais. 

Para articular forças de resistência e mudança, porém, é preciso comunicação; 

precisamos de recursos semióticos e comunicativos que nos permitam ouvir o outro, interagir, 

negociar sentido e propor alternativas. O mesmo se dá com a globalização hegemônica, que 

requer uma língua compartilhada (BLOCK e CAMERON, 2002) — ou pelo menos recursos 

linguísticos compartilhados. Hoje, o inglês normalmente exerce essa função (BLOCK e 

CAMERON, 2002), e é a situação dessa língua no mundo contemporâneo que é discutida no 

próximo capítulo. 
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3 O INGLÊS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Inicio este capítulo abordando a realidade atual do inglês. Na primeira seção, mostro 

como, mais o que uma língua estrangeira, esse idioma é hoje sobretudo uma língua franca, 

utilizada para possibilitar a comunicação entre pessoas de diversas origens. Na segunda seção, 

discuto algumas implicações pedagógicas dessa compreensão. 

 

3.1. De língua estrangeira a língua franca 

 Uma categorização dos falantes de inglês no mundo amplamente citada foi elaborada 

por Kachru (1985, apud GRADDOL, 2006, p. 110) dividindo-os em três círculos concêntricos 

(figura 3.1). O Círculo Interno (Inner Circle) consiste nos países que têm o inglês como 

língua nativa, como os EUA e a Inglaterra; seu número de falantes é estimado entre 320 e 380 

milhões. No Círculo Externo (Outer Circle), incluem-se os países em que o inglês não é 

língua materna, mas sim uma segunda língua ou língua oficial, como a Índia; estima-se que 

haja entre 150 e 300 milhões de falantes. Já o Círculo em Expansão (Expanding Circle) é 

aquele em que o inglês é uma língua estrangeira; dependendo dos critérios utilizados para 

calcular o número de falantes, pode-se chegar de 100 milhões a 1 bilhão14. 

 

Figura 3.1: distribuição dos falantes de inglês, em milhões (GRADDOL, 2006, p. 110) 

 Muitas vezes, esse modelo utilizado de um modo que gera uma hierarquização dos 

falantes. Os “nativos”, do Círculo Interno, seriam os que dominam a língua em sua forma 

“pura”, “correta”; são normalmente vistos como “donos” da língua, ou juízes de seu uso. Não 

por coincidência, mesmo em materiais didáticos para o ensino de inglês produzidos no 

Círculo em Expansão, é comum ver, entre os autores, revisores ou supervisores, pelo menos 

um falante nativo; cabe a essa figura de autoridade garantir a “correção” da língua trazida no 

                                                
14 Cabem aqui duas ressalvas. A primeira é que, como explica Crystal ([1997] 2003), os números que compõem 

esse tipo de estimativa podem apresentar uma enorme variação a depender dos critérios adotados. Em segundo 

lugar, tanto esses números quanto aqueles apresentados na figura 3.2 são oriundos de uma publicação de 2006, 

estando possivelmente desatualizados. Apesar dessas fontes de imprecisão, porém, tais dados são ilustrativos da 

realidade contemporânea: independentemente do número de milhões envolvidos, os “falantes não nativos” são 

— ou em breve serão — uma maioria crescente em relação aos “nativos”. 
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material, atestar sua “qualidade”. Já o inglês15 do Círculo Externo foi, por muito tempo, visto 

como “degenerado”, “corrompido”. Todavia, sua legitimidade vem sendo cada vez mais 

reconhecida com base nas necessidades específicas de cada local; há, inclusive, quem 

classifique seus falantes como “nativos”. Isso não significa que, na hierarquia do prestígio, 

esteja no mesmo nível do inglês do Círculo Interno. O Círculo em Expansão representa, então, 

a posição mais baixa na escala. Seus falantes, que tradicionalmente aprendiam inglês para se 

comunicar com os do Círculo Interno, seriam aqueles irremediavelmente imperfeitos, visto 

que não serão nativos; independentemente do esforço investido na aprendizagem da língua e 

do altíssimo nível de competência que possam atingir, serão sempre, na melhor das hipóteses, 

“native-like speakers” (e esse “like” é uma ressalva, um estigma, que não se pode esquecer). 

Retornaremos a essa distinção entre os falantes no capítulo 4.  

Por hora, convém lembrar que, na vida prática, essa diferenciação tem uma série de 

efeitos: muitos “falantes nativos” são contratados como professores de inglês sem terem 

qualquer qualificação para tal, pelo simples fato de serem nativos, por vezes em detrimento de 

não nativos qualificados; eu mesmo já ouvi pessoas, ao se informarem sobre os cursos de 

inglês na secretaria de uma instituição de ensino, perguntarem se havia professores nativos e 

soarem desapontadas ao receberem uma resposta negativa. Da mesma forma, alguns meses de 

intercâmbio são por vezes mais valorizados do que anos de estudo em instituições de 

qualidade, com base no que podemos chamar de “mito da terra mágica”: é como se, ao pisar 

em terras do Círculo Interno, o falante miraculosamente tivesse uma melhora de proporções 

astronômicas em seu inglês — mesmo que, em muitos casos, a estada em tal local não 

ultrapasse um par de meses. 

 Essa categorização de falantes, fortemente ancorada na localização espacial, não é 

condizente com o tempo em que estamos vivendo, marcado pela desterritorialização (cf. cap. 

2). Além disso, ela tem a categoria de país como um critério taxonômico central. Como 

resultado, apagam-se as diferenças no interior de cada círculo, seja dentro de cada país ou 

entre os países que compõem cada círculo. Desse modo, homogeneízam-se diferentes formas 

de inglês tomando por base aquelas utilizadas pelas elites locais e se pluralizam ingleses 

monolíticos (PENNYCOOK, 2007), isto é, admite-se a existência de vários ingleses mas se 

cristaliza a crença, por exemplo, em um inglês americano, um inglês sul-africano. Finalmente, 

essa categorização opera com conceitos da modernidade que vêm sendo convicentemente 

                                                
15 Neste ponto, fica claro que, quando se diz “o inglês”, seria mais adequado falar em “os ingleses”, tendo em 

vista as diferenças entre os recursos linguísticos operacionalizados; isso se aplica aos três círculos concebidos 

por Kachru. A adoção do singular é explicada no capítulo 4. 
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questionados, como “nação” (cf. cap. 2), “língua” e “falante nativo” (cf. cap. 4). Apesar de 

todos esses problemas, esses três círculos são categorias amplamente difundidas, seja na 

academia ou, de algumas formas, entre os leigos. 

De qualquer maneira, ainda que essa categorização não fosse problemática, haveria 

razões para questionar a hierarquia tradicionalmente construída a partir dela. Como mostram 

os números na figura 3.1, os falantes nativos, tradicionais figuras de prestígio e de autoridade, 

já são — ou, se adotarmos uma estimativa mais conservadora, em breve serão — uma 

minoria. Outra evidência disso é a projeção do número de aprendizes: quase dois bilhões em 

2010, como mostra a figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: número de aprendizes de inglês no mundo, em milhões (GRADDOL, 2006, p. 98-99) 

A queda no número de aprendizes após 2010 se explica pelo fato de que, cada vez mais, as 

pessoas terão aprendido a língua durante a infância e a adolescência, de modo que, 

diferentemente do que ocorre hoje, no futuro haverá cada vez menos adultos que ainda não 

dominam o idioma (GRADDOL, 2006) — pelo menos entre aqueles que não foram excluídos 

pelo capitalismo globalizado (cf. seção 2.3) e, por isso, não terão oportunidades de estudar o 

idioma.  

 O fato de o inglês nativo (mais especificamente as variedades-padrão dos EUA e da 

Inglaterra)16, tão prestigiado e normalmente o único ensinado no Círculo em Expansão, ser 

cada vez mais uma minoria no mundo torna oportunas revisões no ensino de língua inglesa 

                                                
16 Como é explicado no capítulo 4, as próprias noções de “inglês nativo” e “variedades-padrão” são “utopias 

linguísticas” (PRATT, 1987), ficções modernas.  
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(doravante ELI). Talvez ainda mais significativa que o número de falantes seja uma mudança 

correlata: os principais contextos e objetivos envolvidos no uso da língua. Embora o uso do 

inglês em situações de viagem para países do Círculo Interno não vá desaparecer, essa língua 

é cada vez mais utilizada em outros contextos, fora do Círculo Interno e sem falantes nativos. 

É o caso, por exemplo, de um turista brasileiro que viaja para a Alemanha sem saber alemão e 

faz uso do inglês para se comunicar. Outro exemplo são eventos acadêmicos internacionais, 

que reúnem participantes oriundos de diversas partes do mundo que adotam o inglês para 

apresentar seus trabalhos e se socializar, uma vez que essa é a língua que todos — ou a 

maioria — compartilham. Em outras palavras, cada vez mais se faz uso do inglês não como 

uma língua estrangeira para comunicação com falantes nativos, mas como uma língua 

franca17,18 que possibilita a interação com interlocutores de diferentes partes do mundo. 

 Contudo, é preciso algumas ressalvas. Primeiro, embora seja normalmente 

considerado a língua franca do mundo, não é a única. Evidência disso é o interesse de muitos 

brasileiros pela aprendizagem de espanhol, principalmente para a comunicação com 

habitantes de outros países da América Latina — e há inúmeras escolas de idiomas que 

oferecem aulas de espanhol —; com efeito, parece no mínimo estranha a ideia de um 

brasileiro e um argentino se comunicando em inglês. O mesmo se dá em outras partes do 

mundo, onde interactantes usam como língua franca o árabe, o mandarim etc.  

 Segundo, ainda que um quarto da população mundial possa se comunicar em inglês 

com facilidade, isso significa que três quartos não o podem (CRYSTAL, [1997] 2003). Desse 

modo, não há como, por exemplo, viajar a qualquer lugar do mundo partindo do pressuposto 

que a população local falará inglês. Embora o inglês possa ser considerado uma língua global 

no sentido de que tem seu papel reconhecido na maior parte do mundo e de que é sua 

principal língua franca (CRYSTAL, [1997] 2003), isso de modo algum significa que esteja 

perto de atingir dispersão e penetração totais. No caso do Brasil, a parcialidade dessa 

penetração se tornou notícia recentemente, quando participantes da conferência internacional 

Rio+20 tiveram problemas para se alimentar no local do evento devido à falta de funcionários 

                                                
17 Jenkins (2007, p. 1) explica que, “essencialmente, uma língua franca é uma língua de contato usada entre 

pessoas que não compartilham a mesma primeira língua”. Embora, como explica a linguista, a ideia mais comum 
de uma língua franca seja a de uma língua que não é materna para nenhum dos interactantes, é interessante para 

o caso do inglês trabalhar com uma concepção mais ampla de língua franca, focalizando não o fato de ter sido ou 

não a primeira língua aprendida pelos falantes, mas sim o fato de não ser a língua materna de um deles e, dessa 

forma, ser usada como uma ferramenta semiótica que possibilita a comunicação internacional (JENKINS, 2007; 

SEIDLHOFER, 2011).  

 
18 Outros nomes usados com frequência são “língua global” (ex. CRYSTAL, [1997] 2003; GRADDOL, 2006) e 

“língua internacional” (ex. JENKINS, 2000; McKAY, 2002). Para discussões sobre essa terminologia, ver 

Jenkins (2007, p. 3-4), James (2009), Siqueira (2011, p. 90-98) e Watterson (2011). 
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que dominassem minimamente o inglês (MORATELLI, 2012). Com efeito, se a descrição 

constrói o objeto (FOUCAULT, [1969] 2008), podemos afirmar que a descrição do inglês 

como língua global, repetida continuamente, atua performativamente na construção desse 

status; em outras palavras, “o foco constante no inglês como língua global reforça a posição 

do inglês ao reiterar incessantemente esse papel” (PENNYCOOK, 2007, p. 6). 

 Terceiro, Graddol (2006) mostra que, embora a demanda pelo inglês seja crescente, 

outras línguas também têm se expandido. Segundo o autor, o mandarim é exigido em muitos 

contextos na Ásia, na Europa e nos EUA; no Brasil, o ensino do espanhol se tornou 

obrigatório nas escolas em 2010 (PINHO, 2009). Além disso, Crystal ([1997] 2003) afirma 

que uma língua é tão poderosa quanto seu país de origem, de modo que o inglês hoje seria 

sustentado pelo poder econômico dos EUA. Considerando o caráter crescentemente 

desterritorializado da economia mundial (cf. cap. 2), assim como questões culturais que 

contribuem para a hegemonia do inglês (a influência da indústria hollywoodiana, por 

exemplo), cabe questionar até que ponto a economia norte-americana é necessária à 

sustentação do inglês como principal língua franca do mundo. Entretanto, não se pode negar a 

possibilidade de que, caso surja uma nova superpotência, a língua desta passe a ser mais 

valorizada e venha a tomar o lugar privilegiado do inglês. Exemplo disso é o caso chinês: com 

a economia da China crescendo rapidamente, vem aumentando a demanda pelo conhecimento 

de mandarim, e se prevê uma expansão deste (ABRANTES, 2011). No entanto, não há como 

prever se essas línguas concorrentes efetivamente tomarão o lugar do inglês como língua 

global.  

 Apesar dessas ressalvas, o fato de o inglês ser hoje a principal língua franca do mundo 

torna muito importante sua aprendizagem. Primeiro, devido às demandas da chamada “nova 

ordem do trabalho”. Enquanto, na economia industrial, as habilidades linguísticas eram, em 

geral, consideradas pouco relevantes, no cenário contemporâneo elas têm um papel central; 

espera-se hoje que o trabalhador seja capaz de buscar informações e aprender 

autonomamente, tanto sozinho quanto em colaboração com outros (GEE et al., 1996; BLOCK 

e CAMERON, 2002). Evidência dessa valorização da linguagem no trabalho é a 

internacionalização do ensino de “habilidades comunicativas”, que supostamente visa 

melhorar o desempenho comunicativo dos trabalhadores inclusive em suas línguas maternas 

(CAMERON, 2002), e o ensino de “pensamento lógico” e retórica no sistema educacional 

japonês (KUBOTA, 2002). Nesse contexto, o inglês se torna não mais um diferencial e sim 

uma habilidade básica (MOITA LOPES, 2005). Exemplo disso é a seguinte pergunta, ouvida 

durante uma entrevista por um candidato a um cargo em um banco: “Que línguas você fala 
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além de inglês e espanhol?” (comunicação pessoal). Muitas vezes, o inglês é exigido, ou ao 

menos desejado, mesmo para cargos nos quais ele teoricamente não seria utilizado19; isso 

ocorre devido à comodificação da língua, isto é, a “uma mudança da valorização da língua 

pela sua função comunicativa básica e associações mais emocionais [...] para uma valorização 

dela pelo que ela significa na ‘nova ordem do trabalho’, globalizada, desregulada, 

hipercompetitiva e pós-industrial” (BLOCK, 2010, p. 294-295). Aprendê-la se torna 

particularmente importante em uma sociedade em que os indivíduos infelizmente são vistos 

cada vez mais como mercadorias que devem agregar valor a si mesmas para se vender 

(BAUMAN, 2008), de modo que adquirir um bom domínio de inglês é uma forma de agregar 

valor a si.  

 Em segundo lugar, o inglês possibilita o acesso a uma gama mais vasta de 

informações. Para verificar isso, basta digitar em um site de buscas na internet o mesmo termo 

em diferentes línguas; a menos que se trate de algo específico de um local, a busca em inglês 

provavelmente fornecerá muito mais resultados. E, em sites internacionais onde se prolifera a 

inteligência coletiva (cf. cap. 5), como a Wikipedia (http://www.wikipedia.org), o grande 

número de falantes de inglês faz com que, muitas vezes, o conteúdo nesse idioma seja mais 

extenso e tenha maior qualidade, tendo em vista a maior quantidade de pessoas que 

contribuem para ele. 

Mais do que simples informação, porém, o inglês possibilita acesso a outros 

Discursos, como argumenta Moita Lopes (2005). Por meio do inglês, pode-se ter acesso a 

diferentes significados que viajam pelo globo. Esses sentidos têm múltiplas origens e são 

distintos uns dos outros; em vez de um efeito homogeneizante, da qual a globalização é 

frequentemente acusada, o contato com esses significados pode ter um importante efeito 

heterogeneizante. Ademais, o contato com múltiplos Discursos é propício à reflexividade: ao 

se defrontar com significados em competição, integrantes de diferentes versões de realidade 

social, os sujeitos deixam de estar limitados a uma verdade única e inquestionável; precisam 

confrontar perspectivas para adotar uma própria, criticamente20. Isso é particularmente 

importante se considerarmos a divisão de Bauman (1999) entre os “cidadãos do mundo” e os 

que estão fadados à imobilidade (cf. cap. 2.).  

 Decerto, qualquer língua estrangeira dá acesso a tudo isso em alguma medida; na 

realidade, Discursos heterogêneos podem ser acessados mesmo por quem domina apenas a 

                                                
19 Chew (1999) afirma que em Singapura, por exemplo, a maior parte dos empregos nos quais o funcionário 

precisa efetivamente se comunicar em inglês consiste em trabalhos pouco atrativos em termos de remuneração.  
20 Emprego o termo “crítico” no sentido de estar consciente de que os discursos são fruto de determinada visão 

de mundo, isto é, de um repertório norteador, e produzem efeitos sobre o mundo. 
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língua materna. Entretanto, por sua difusão mais ampla mundo afora, o inglês potencializa 

isso mais do que outras línguas21.  

Essa realidade do inglês como principal língua franca do mundo pode ser abordada a 

partir de três perspectivas principais, análogas às visões de globalização dos globalistas, 

localistas e glocalistas (cf. seção 2.2). A primeira, que James (2009, p. 84) denomina “inglês 

global”, vê essa língua como uma que vem cada vez mais invadindo diferentes partes do 

mundo e promovendo homogeneização linguística. Um autor célebre que atua a partir dessa 

perspectiva é Robert Phillipson, que enfatiza que a expansão do inglês não é um mero fato 

linguístico, como se o inglês simplesmente tivesse “se encontrado repetidamente ‘no lugar 

certo na hora certa’”, como afirma Crystal ([1997] 2000, p. 77-78). Ao contrário, Phillipson 

argumenta que “línguas não ‘se espalham’” sozinhas (PHILLIPSON e SKUTNABB-

KANGAS, 1999, p. 22), mas são promovidas, difundidas ou mesmo impostas por pessoas e 

instituições. Phillipson (1992), em uma lógica marxista, vê a expansão do inglês como 

imperialismo linguístico, ou seja, como uma forma de manutenção do poder colonial inglês 

por meio do idioma. Por essa ótica, a posição do inglês se mantém por meio de ações que 

geram desigualdade entre o inglês e as outras línguas, assim como entre as pessoas. Phillipson 

(1992) acusa a indústria do ELI e a linguística aplicada de manterem uma série de falácias que 

privilegiam o Círculo Interno, como a ideia de que a melhor forma de aprender o idioma é 

tendo um professor nativo em um contexto monolíngue. Se antes os ingleses obtinham 

retornos financeiros exportando bens industrializados, hoje em dia eles, assim como os norte-

americanos, têm como importante fonte de renda a venda de produtos, expertise e 

profissionais, ancorando-se no prestígio de que gozam como falantes nativos e nações de 

origem da língua22. Isso fica claro na propaganda de um dicionário de inglês que vi certa vez 

na internet, cujo slogan era “o inglês legítimo”: “legítimo” porque é o inglês da Inglaterra, 

país de origem da língua, e o renome da instituição que o publicou garantiria essa qualidade.  

Isso remete, por exemplo, ao “livro didático global”, ou seja, aos materiais didáticos 

produzidos no Círculo Interno para serem utilizados no ELI em diversos contextos — os mais 

numerosos possíveis, visto que se trata de um grande negócio — nos Círculos Externo e em 

Expansão. Como mostra Gray (2002), esses materiais são produzidos levando em conta 

critérios de inclusividade e inadequação. Os critérios de inclusividade indicam o que deve ser 

                                                
21 O que estou defendendo é que o inglês é uma língua de grande importância e, portanto, uma da qual não se 

deve prescindir. Isso certamente não significa que não seja desejável aprender também outros idiomas. Ao 

contrário, é altamente desejável que os cidadãos tenham oportunidade de aprender o maior número de línguas 

possível.  
22 Cabe lembrar que, como lembra Appadurai (2001), grande parte da pesquisa no mundo ainda é produzida nos 

Estados Unidos. 
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incluído, encorajando — por exemplo, que os livros sejam povoados não apenas por homens, 

mas também por mulheres, e que estas sejam mostradas em diferentes contextos, exercendo 

papéis variados. Já os critérios de inadequação consistem em itens que não devem ser 

presentes nos materiais para que não desagradem possíveis compradores, o que diminuiria os 

lucros das editoras. Um exemplo de inadequação é a sigla PARSNIP, que representa os temas-

tabu politics, alcohol, religion, sex, narcotics, -isms e pork. Esses critérios frequentemente 

resultam em materiais que apresentam uma visão pasteurizada das realidades ali retratadas, 

além de não responderem às necessidades locais (GRAY, 2002) e mesmo de serem 

socialmente irresponsáveis, como é o caso do apagamento da homossexualidade denunciado 

por Thornbury (1999). 

Associado ao conceito de imperialismo linguístico está a visão do inglês como uma 

“língua assassina” (PHILLIPSON e SKUTNAB-KANGAS, 1999; MUFWENE, 2010). O 

princípio é que, sendo amplamente difundido (inclusive imposto de forma imperialista), o 

inglês pode fazer com que línguas minoritárias desapareçam, abandonadas por populações 

que agora as substituirão pelo inglês. Isso seria, nas palavras de Crystal ([1997] 2003, p. 20), 

“uma tragédia intelectual e social”.  

Não se pode negar que indivíduos e instituições do Círculo Interno com frequência 

têm, sim, privilégios sobre os demais; da mesma forma, parece óbvio que muitas línguas pelo 

mundo estão desaparecendo. Não obstante, a visão da expansão do inglês como imperialismo 

linguístico apresenta problemas.  

Em primeiro lugar, o conceito de imperialismo linguístico parece, em alguma medida, 

ignorar a capacidade de agência dos sujeitos (CHEW, 1999), vistos como vítimas de uma 

imposição linguística à qual não podem resistir. Nas palavras da autora, “o conceito de 

‘imperialismo linguístico’ atribui valor excessivo à língua, ignorando os elaboradores de 

políticas linguísticas e os usuários do idioma” (CHEW, 1999, p. 39). No entanto, a 

aprendizagem e o uso do inglês é por vezes uma decisão deliberada dos sujeitos objetivando 

mudar sua situação subalterna ou evitar sua marginalização (CHEW, 1999). Ademais, 

aprender uma língua não significa adotar acriticamente a(s) cultura(s) a ela associada(s) 

(CHEW, 1999), tampouco utilizá-la em consonância aos interesses dos supostos 

colonizadores (MOITA LOPES, 2005, 2008). Halliday ([2006] 2009, p. 363) afirma que 

tentar simplesmente rejeitar o inglês não é o melhor caminho, mas sim uma “empreitada 

quixotesca” fadada ao fracasso. Mais interessante é aprender a língua para utilizá-la de acordo 

com os interesses locais (MOITA LOPES, 2005, 2008), para estabelecer solidariedades 
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horizontais e construir a “outra globalização” de que fala M. Santos ([2000] 2008) (cf. seção 

2.3).  

Em segundo lugar, um olhar mais atento sobre as práticas situadas de uso do inglês 

pelo mundo mostra que não está realmente havendo uma homogeneização linguística como 

temida pelos globalistas. Conforme o inglês viaja pelo globo, ele se modifica, se hibridiza, 

adquire tons locais. Basta ouvir o inglês falado por um inglês, um indiano, um holandês e um 

brasileiro para perceber que são falares muito diferentes. São exemplos dessa hibridização as 

figuras 2.1 (no capítulo anterior) e 3.3 (abaixo). A loja mostrada nesta se apropria da palavra 

inglesa “butterfly” (borboleta) e hibridiza sua grafia com a do português, produzindo “bater 

flai”; além disso, a própria ideia de se utilizar uma palavra do inglês para uma loja 

aparentemente popular no Brasil já é um tipo de hibridização. É bem verdade que esse 

hibridismo linguístico possivelmente não foi intencional e que pode refletir a realidade 

lamentável do ensino-aprendizagem da língua inglesa no Brasil. No entanto, exemplifica que 

o hibridismo é parte do nosso cotidiano, de modo a atender a necessidades locais. 

 

 

Figura 3.3: loja brasileira23 

Tanto a difusão do inglês resulta em hibridismo e modificação que Seildhofer (2011) 

afirma que o inglês como língua franca (doravante ILF) — isto é, aquele usado pelas supostas 

vítimas do imperialismo linguístico — não é o mesmo inglês usado como língua nativa 

(ILN)24, 25, como mostram as seguintes peculiaridades linguísticas: 

 Não uso do –s da terceira pessoa no simple present (She look very sad) 

 Uso intercambiável dos pronomes relativos who e which (a book who, a person which) 

                                                
23 Retirada de http://kibeloco.com.br/2012/04/20/pracas-do-braziu-partes-1762-a-1780, acesso em 26 maio 2012. 
24 A própria noção de ILN, no entanto, é problemático, como demonstra a desconstrução do conceito de “língua” 

operada no capítulo 4. 
25 É preciso ressaltar, no entanto, que a dicotomia ILN-ILF não dá conta dos múltiplos usos do inglês pelo 

mundo (cf. PENNYCOOK, 2007). Um exemplo disso é são os álbuns da cantora e compositora italiana Elisa, 

cujas músicas são predominantemente em inglês e têm a Itália como principal público-alvo; esse uso do inglês 

não se encaixa facilmente nem como ILF nem como ILN.  
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 Omissão dos artigos definido e indefinido quando são obrigatórios em inglês nativo, e inserção 

onde eles não ocorrem em inglês nativo 

 Uso de uma tag question para todos os fins, como isn’t it? Ou no? em vez de shouldn’t they? 

(They should arrive soon, isn’t it?) 

 Aumento da redundância pelo acréscimo de preposições (We have to study about ... e Can we 

discuss about...?) ou pelo aumento da explicidade (black colour versus black e How long time? 

versus How long? 

 Forte dependência de certos verbos de alta generalidade semântica, como do, have, make, put, 

take 

 Pluralização de substantivos que são considerados incontáveis em inglês nativo (informations, 
staffs, advices) 

 Uso de orações com that em vez de construções infinitivas (I want that we discuss about my 

dissertation) 

(SEIDLHOFER, 2004, p. 220, apud HARMER, 2007, p. 20) 

Diante dessas mudanças resultantes dos fluxos do inglês pelo mundo, Graddol (2006, 

p. 13) afirma: “a nova língua que está rapidamente superando a língua de Shakespeare como a 

língua franca do mundo é o próprio inglês — o inglês em sua nova forma global26”. Em outras 

palavras, o que mais se ouve internacionalmente não é o ILN), mas o ILF, com suas múltiplas 

peculiaridades. De forma semelhante, Rajagopalan (2011) afirma ser equivocado afirmar que 

o inglês tem hoje um novo status ou um novo papel, uma vez que o chamado ILF é composto 

por recursos semióticos heterogêneos e diferentes daqueles do ILN; em suma, o “inglês 

global” não é o mesmo inglês (ILN) nem um só inglês. 

 Terceiro, o conceito de imperialismo linguístico é baseado em construtos da linguística 

e da política dos séculos XIX e XX, como o de “língua”, que são inadequados para entender o 

momento contemporâneo (PENNYCOOK, 2007), conforme será discutido no capítulo 4.  

 Finalmente, a preocupação com o desaparecimento das línguas é, em muitos casos, 

equivocada. De acordo com Mufwene (2010), o inglês que ameaça as línguas minoritárias é 

aquele que tem função vernácula; não há, então, motivos para supor que o ILF vá ser adotado 

em massa como substituto aos vernáculos locais (e, mesmo que o fosse, o resultado seriam 

ingleses locais heterogêneos). Além disso, convém fazer uma pergunta óbvia: e se línguas 

locais de fato desaparecessem por causa do ILF? De que forma isso configuraria uma 

“tragédia”, como chama Crystal ([1997] 2003, p. 30)? Obviamente, não é aceitável que 

pessoas se sintam obrigadas a abandonar suas línguas nativas em nome do inglês, acreditando 

que este seja superior àquelas. Mas, em geral, as línguas não desaparecem por causa de 

decisões deliberadas baseadas em ideologias colonialistas. Inúmeras línguas já desapareceram 

ao longo da história, ainda que de formas diferentes e por razões distintas. Deveríamos 

lamentar o desaparecimento do latim ou o do indo-europeu via mudança linguística como uma 

                                                
26 Cabe questionar, porém, que “nova forma global”, no singular, seria essa, tendo em vista a heterogeneidade 

linguística que se observa nos múltiplos usos do ILF. 
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perda irreparável? As línguas são apenas conjuntos de recursos semióticos, e estes não 

morrem e sim deixam de ser utilizados, tornando-se gradualmente desconhecidos. Devemos 

lamentar o sofrimento humano, não o desaparecimento de recursos semióticos que se tornam 

obsoletos à atividade humana. O que parece estar em jogo no lamento da “morte linguística” é 

um apego excessivo a invenções intelectuais da linguística moderna (cf. cap. 4), aliado a uma 

crença ingênua em uma ciência que tenha capacidade e obrigação de documentar todas as 

línguas do mundo, apenas para que estas possam passar os próximos séculos mumificadas nas 

estantes das bibliotecas e nos arquivos dos bancos de dados eletrônicos. 

 Uma abordagem alternativa à do inglês global como imperialismo linguístico é a dos 

“World Englishes” (termo muitas vezes grafado também como “world Englishes” — 

doravante WE). Essa abordagem, que se alinha à visão da globalização como fonte de 

heterogeneidade, enfatiza a localização do inglês no Círculo Externo (JAMES, 2009). Por 

essa perspectiva, a variedade de inglês falada em cada país de tal círculo é considerada um 

inglês independente, cujas diferenças do inglês do Círculo Interno não são erros, mas sim 

características do inglês local, cujas idiossincrasias são tão legítimas quanto aquelas do inglês 

americano ou do australiano. Ao contrário da abordagem anterior, do “inglês global”, a dos 

WE apresenta a grande vantagem de permitir o estudo e a legitimação das diferenças; todavia, 

mantém velhos problemas: evitam-se implicações políticas que transcendem os locais 

estudados, o nacionalismo tem um papel central e ocorre a pluralização de ingleses 

monolíticos (PENNYCOOK, 2007). 

 A terceira principal abordagem do inglês na contemporaneidade é a do “inglês como 

língua franca” (ILF). Como já foi mencionado, trata-se de uma ênfase no inglês como 

recursos semióticos que permitem a interação entre falantes de diferentes línguas nativas. Por 

se tratar de uma função de uso da língua, o termo utilizado por James (2009, p. 85), “Lingua 

Franca English”, é inadequado, pois sugere que se trate de uma variedade específica do 

idioma (que se contraporia, então, a “inglês britânico”, “inglês jamaicano” etc.); embora haja 

pesquisas com o intuito de registrar as regras de um suposto sistema do ILF (assemelhando-

se, nesse sentido, à ideia de “inglês global”), parece mais vantajoso, em inglês, o termo 

“English as a lingua franca”, que enfatiza não uma variedade de inglês específica (visto que 

cada falante traz a sua própria para a interação, e esta é muitas vezes modificada ao longo da 

comunicação), mas sim seu uso (ou seja, está sendo utilizada como língua franca e não como 

língua nativa) (BERNS, 2011).  

 A visão do ILF está em consonância à abordagem glocalista da globalização, uma vez 

que  
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resolve a coadunação do potencial expressivo global da língua aos desejos expressivos locais 

por meio da língua mas através e para além da “apropriação” geograficamente local da língua 

global como no cenário dos WE. O local é constituído ad hoc de diferentes formas pelos 

contextos multifários desse uso como língua franca e não é associado a localizações 

geográficas específicas. De todo modo, esses contextos e a língua em uso manifestam uma 

forma de “hibridização cultural”. 

(JAMES, 2009, p. 86) 

Em outras palavras, o ILF tem em comum com os WE a noção de apropriação da língua, 

articulando-se fluxos globais e necessidades locais. Por outro lado, ao contrário dos WE, o 

ILF não opera como uma noção de localidade imóvel atrelada a um local geográfico 

delimitado. Esta visão e a que adoto neste trabalho, embora julgue necessário ancorá-la em 

uma visão de língua diferente da que parece orientar esses autores, como discutirei no capítulo 

4.  

 O quadro 3.1 resume a relação entre as três visões majoritárias da globalização e as 

três principais abordagens do inglês no mundo contemporâneo: 

 

Globalização Inglês Traço distintivo 

homogeneização inglês global imperialismo linguístico 

heterogeneização World Englishes legitimidade local 

glocalização, hibridização inglês como língua franca situação de contato ad hoc 

Tabela 3.1: globalização e inglês 

Essas três abordagens do inglês têm em comum o reconhecimento de que há 

diferenças importantes entre o inglês como língua estrangeira (doravante ILE), como esse 

idioma tradicionalmente é tratado fora do Círculo Interno, e o inglês tal como é usado nas 

interações internacionais, que são a ênfase do ILF. Isso implica que o ensino da língua pelo 

mundo, principalmente o chamado ensino de ILE, precisa se adaptar à nova realidade, de 

modo a equipar os alunos para as exigências do mundo contemporâneo.  

 

3.2. Implicações pedagógicas27 

Diante desse cenário, a primeira questão a se reconsiderar é o próprio objetivo do ELI. 

Na tradição do ILE, supõe-se que o aluno esteja estudando a língua para, no futuro, 

comunicar-se com falantes nativos do idioma, normalmente em futuras situações de viagem 

para o Círculo Interno ou na eventualidade de um encontro com um turista desse Círculo que 

esteja visitando a cidade do aluno; com a popularização da internet, esta se tornou uma nova 

                                                
27 Embora muitas das ideias nesta seção tenham implicações relevantes também ao ensino de outros idiomas, 

essa é uma questão que extrapola o escopo deste trabalho. Portanto, a discussão aqui é focada no caso específico 

do inglês. 
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fonte de oportunidades para a comunicação entre o aprendiz e falantes nativos da língua. 

Tendo em vista essas situações esperadas para o uso do inglês, não é nenhum mistério que o 

objetivo do ensino de ILE seja normalmente formar alunos capazes de usar o inglês da forma 

mais semelhante à nativa possível28. Embora a popularização da chamada “abordagem 

comunicativa” tenha trazido consigo a ideia de que desvios desse ideal são, em certa medida, 

aceitáveis (RICHARDS e RODGERS, 2001), esta é mais um reconhecimento da 

impossibilidade de se atingir esse ideal (que deve ter parte de sua precisão gramatical e 

fonética sacrificada em nome do alcance de uma fluência mínima necessária) do que uma 

rejeição do sonho de produzir falantes que sejam “native-like”.  

Entretanto, as situações de uso da língua projetadas pelo ensino de ILE são apenas 

uma parcela das que serão encontradas pelos alunos. Na verdade, o uso do inglês fora da sala 

de aula não é algo que deverá esperar até que o aluno saia de seu país e encontre falantes 

nativos, mas algo que acontece com frequência: essa língua é cada vez mais usada nas 

práticas cotidianas das pessoas (MOITA LOPES, 2005), como ao assistir a vídeos na internet, 

ouvir músicas, ler manuais de instruções, operar aparelhos eletrônicos, jogar jogos 

eletrônicos, usar programas de computador, participar de comunidades virtuais... E isso não 

necessariamente envolve um “falante nativo”. Pensemos em uma pessoa que adquira um 

home theater e o instale com base em um manual de instruções traduzido para o inglês por um 

coreano. Esse aparelho, cujas funções estão em inglês, será usado para reproduzir discos com 

músicas em inglês escritas e executadas por artistas como os da banda holandesa Within 

Temptation e a italiana Elisa. Dependendo de seu interesse por esses artistas, essa pessoa pode 

participar de comunidades virtuais dedicadas a eles, onde fãs do mundo inteiro, que falam 

diferentes línguas, comunicam-se em inglês.  

Esse exemplo ilustra dois traços distintivos da realidade do ILF. Primeiro, o uso “real” 

da língua não é necessariamente posterior à aprendizagem. De fato, basta olhar para nossas 

salas de aula para ver que muitos alunos têm contato frequente com o inglês fora da sala de 

aula, sobretudo através da mídia norte-americana e de jogos eletrônicos. Segundo, muitas 

dessas situações de uso da língua não envolve “falantes nativos”, ou os envolve apenas como 

uma minoria; é o caso da música de artistas como Elisa, de fóruns de discussão internacionais, 

de canais no YouTube nos quais chamados falantes não nativos publicam vídeos em inglês, 

de jogos eletrônicos produzidos em inglês por internautas que desejam uma audiência mais 

ampla etc. Mesmo em interações face-a-face, as chances de interagir com ditos falantes não 

                                                
28 Convém lembrar que esse inglês nativo que serve de referência ao ensino, porém, é uma idealização bastante 

diferente do que se costuma encontrar nas interações entre habitantes do Círculo Interno. 
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nativos são cada vez maiores: é o caso de um profissional que participe de eventos 

internacionais; de um turista que viaje para um país cuja língua não domina e por isso faz uso 

do inglês; de uma pessoa que, em uma cidade turística como o Rio de Janeiro, use o inglês 

para interagir com turistas tchecos, russos ou japoneses que não saibam português. 

Por isso, o ensino de ILF deve formar pessoas capazes de se comunicar não apenas 

com falantes nativos de inglês mas, principalmente, com não nativos, visto que estes são uma 

maioria crescente (GRADDOL, 2006). Nesse contexto, faz pouco sentido que os dois bilhões 

de aprendizes projetados por Graddol (cf. fig. 3.2), assim como as centenas de milhões de 

falantes de inglês como língua adicional29, sejam alvos da exigência de serem cópias fiéis dos 

menos de 300 milhões (cf. fig. 3.1) de falantes do Círculo Interno (muitos dos quais usam a 

língua de maneira muito diferente daquela presente nos materiais didáticos), sob pena de 

serem julgados incompetentes na língua caso soem perceptivelmente “estrangeiros”. Em vez 

de uma fala “nativa” (ou “native-like”), faz mais sentido esperar dos aprendizes uma fala que 

seja internacionalmente inteligível (JENKINS, 2000; GRADDOL, 2006). 

Jenkins (2000), por exemplo, concentra-se na área de fonética e fonologia. Com base 

em um corpus de interações em ILF (no qual, consequentemente, predominavam os chamados 

falantes não nativos), a pesquisadora procurou identificar o que chama de “Lingua Franca 

Core”, isto é, os traços fonético-fonológicos essenciais que possibilitam a inteligibilidade em 

ILF. De acordo com a autora, os aspectos que integram esse núcleo comum (denominados 

core features ou traços nucleares) devem ser ensinados aos alunos e enfatizados em sala de 

aula, desde que sejam ensináveis30. Diferenças do inglês nativo nos traços não nucleares (ou 

seja, nos aspectos que não compõem o Lingua Franca Core) não devem ser consideradas 

erros, como normalmente ocorre no ILE, mas sim características do sotaque local. Diz a 

autora: 

Esses itens foram designados “não nucleares” e, em vez de ser considerados erros, [devem] ser 

vistos como casos de variação regional de L2: inglês espanhol, inglês alemão, inglês japonês e 

assim sucessivamente, comparáveis a inglês escocês, inglês irlandês, inglês de Boston e 

similares. (JENKINS, s/d, s/p) 

Por exemplo, a oposição entre vogais longas e breves, como em “live” e “leave”, é um 

traço nuclear, devendo ser ensinada aos alunos. Já as famosas fricativas interdentais, 

normalmente atribuídas à sequência gráfica <th>, são non-core features, de modo que 

                                                
29 Utilizo aqui “língua adicional” como termo genérico que engloba o que normalmente é chamado de “segunda 

língua”, “língua estrangeira” e “língua franca”. 
30 Segundo Jenkins (2000), alguns desses traços nucleares são aprendíveis mas não ensináveis. Em outras 

palavras, são aspectos que os alunos podem aprender ao longo do tempo ao ter contato com a língua, mas que 

não são possíveis de se ensinar sistematicamente em sala de aula.  
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pronunciar o primeiro som de “think” como [θ], [t] ou [s] é apenas uma questão de sotaque 

local; as duas últimas possibilidades não são erros, mas características, por exemplo, do 

sotaque brasileiro ou francês tão legítimas quanto aquelas típicas do sotaque americano 

idealizado (a chamada “General American Variety”). Isso contrasta fortemente com a tradição 

do ILE, segundo a qual uma pronúncia de “think” com [t] ou [s] é considerada um erro de 

pronúncia, ainda que não comprometa de nenhuma forma a inteligibilidade.  

Para defender a posição do ILE, é constante a menção de pares mínimos, citando, no 

caso, “sink”: alega-se que uma pronúncia “errada” do som representado pelo <th> causaria 

um problema de comunicação, uma vez que o interlocutor entenderia “sink”. Esse argumento 

ignora a importância do cotexto e do contexto no processo de construção de sentido: parece 

muito implausível que, no contexto uma discussão sobre uma crise econômica, o enunciado 

“I’m not sure; I think might be overlooking some of the effects of neoliberalism” cause 

problemas de comunicação caso “think” seja pronunciado com [s]; seria no mínimo estranho 

que, ao ouvir esse enunciado, alguém pensasse que o locutor estivesse falando sobre um 

afundamento. Esse tipo de argumento é tão razoável quanto afirmar que a palavra “manga” é 

uma fonte de problemas de comunicação em língua portuguesa por poder se referir à manga 

de uma camisa ou a uma fruta. 

De todo modo, Rajagopalan (2010) questiona o caráter supostamente não 

problemático da noção de inteligibilidade. Segundo o autor, devemos perguntar: “inteligível 

para quem?” (ibid., p. 467). Rajagopalan defende que declarar um uso linguístico como 

inteligível é tão subjetivo quanto declará-lo “bonito” ou “fácil”: depende sempre de um 

avaliador. Isso significa que os usos linguísticos não são inteligíveis em si mesmos; a 

inteligibilidade é algo que depende do julgamento de alguém. De maneira semelhante, 

Pennycook (2012) assinala que mostrar-se um falante aceitável depende sempre de diversos 

aspectos contextuais. 

Em defesa de Jenkins, devemos reconhecer que a linguista assinala a importância da 

acomodação no processo de comunicação (JENKINS, 2000, 2007). Isso revela que não há 

garantias: mesmo um falante cuja pronúncia contemple adequadamente todos os traços 

nucleares pode ter que modificar sua fala para que a interação seja bem-sucedida, assim como 

um falante que não as contemple pode conseguir se comunicar com sucesso. No entanto, a 

pesquisa de Jenkins pode ser útil para que professores e autores de materiais didáticos possam 

melhor auxiliar os alunos a desenvolver uma pronúncia que melhore suas chances de serem 

entendidos em um número maior de contextos — desde, é claro, que se mantenha em mente 

que, mesmo com o Lingua Franca Core, não há garantias de inteligibilidade e que é preciso 
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desenvolver ferramentas para lidar com essa incerteza (que, na verdade, é inerente a qualquer 

tipo de comunicação).  

Essa ênfase de Jenkins (2000) na inteligibilidade em relação à pronúncia — assim 

como o problema desse conceito — pode ser generalizada para os outros aspectos da língua. 

Assim como a pronúncia da fricativa interdental como oclusiva pós-alveolar não é um 

problema porque não afeta a inteligibilidade, não há razão para condenar uma construção 

como “he don’t like soccer” pelo uso de “don’t” em vez de “doesn’t”, uma vez que a 

inteligibilidade não é comprometida. Pela lógica da abordagem comunicativa (RICHARDS e 

RODGERS, 2001), esse já seria um erro passível de ser tolerado em nome de um aumento da 

fluência. No entanto, a perspectiva do ILF vai além disso: não se trata de tolerar um erro 

porque não há “erro” para ser tolerado; não há por que tratar como erro um recurso linguístico 

inteligível pelo simples fato de este ser diferente daquele utilizado pelos ditos falantes nativos 

de um inglês-padrão idealizado. 

Da mesma forma, torna-se necessário questionar os padrões de naturalidade 

consagrados na tradição do ILE. Lembro-me de ouvir, certa vez, um treinador de professores 

de um curso brasileiro conceituado enfatizar a importância de fazer com que os alunos 

utilizem connected speech e formas fracas31; segundo ele, isso seria central para que a fala dos 

alunos soasse “natural”. Mas natural para quem? Para os falantes do Círculo Interno, talvez. 

Mas já vimos que eles são minoria. Com as mudanças na demografia linguística e nos 

contextos de uso que o ILF representa, o que soa natural aos falantes do Círculo Interno não é 

necessariamente relevante (SEIDLHOFER, 2011). Inclusive, Jenkins (2000) afirma que, no 

ILF, certos aspectos de connected speech e formas fracas podem representar problemas para a 

comunicação. 

Isso remete a outra questão: a do modelo para o ensino-aprendizagem. Uma vez que 

aprender inglês significa adquirir novos recursos semióticos e se tornar capaz de utilizá-los, é 

preciso seguir modelos. Para o ILE, o modelo é um dito falante nativo da chamada variedade-

padrão do idioma, normalmente inglês ou norte-americano. Para a realidade do ILF, essa 

escolha se torna mais complexa. Hyde (1998) minimiza a questão, alegando não ser preciso se 

preocupar com isso porque sempre se procurarão modelos mutualmente inteligíveis; dessa 

forma, professores e alunos dificilmente se inspirarão em variedades de pouca visibilidade e 

inteligibilidade internacionais, o que reduz o risco de que ninguém mais se entenda. No 

                                                
31 Connected speech e formas fracas são um conjunto de processos fonológicos que se observam em muitos 

ingleses ditos nativos. São exemplos a pronuncia do <s> como fricativa pós-alveolar em “this year” e a 

pronúncia da vogal de “can” como schwa em “she can sing”. 
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entanto, isso não responde à pergunta de que modelos adotar. Uma possibilidade é que o 

modelo para os alunos seja um falante competente de seu próprio país; assim, um aluno 

brasileiro deveria procurar emular a fala de um brasileiro competente no uso de inglês. Isso, 

por um lado, reconhece que não há um problema em soar perceptivelmente brasileiro, por 

exemplo; por outro, apresenta aos estudantes um modelo atingível, ao invés da utopia de um 

dito falante nativo do Círculo Interno. Outra possibilidade responsiva à realidade 

contemporânea é ter determinado inglês nativo não como uma norma (que determina 

precisamente o que o aluno deve se tornar) mas como um modelo, isto é, um ponto de 

referência, que não precisa, porém, ser reproduzido minuciosamente (JENKINS, 2000, p. 17-

18). Para Jenkins, um aluno brasileiro, por exemplo, pode ter o inglês americano como 

modelo, mas este não lhe configurará uma norma; seu objetivo deverá ser um bom inglês 

brasileiro, e o modelo americano é apenas um ponto de referência que lhe permitirá chegar a 

ele. 

Independentemente da posição adotada, o fato é o que o inglês é hoje uma língua do 

mundo, falada com diferentes sotaques, itens lexicais e estruturas sintáticas. É preciso então, 

adotar uma “abordagem pluricêntrica” (BERTO, 2011), ou seja, transformar o inglês 

americano e o britânico, que tradicionalmente são os únicos em sala de aula (embora sirvam 

de anfitriões para ocasionais ingleses visitantes, normalmente recebidos como “exceções 

exóticas”) em apenas duas variedades entre tantas existentes. O primeiro passo para isso é 

trazer uma multiplicidade de ingleses para a sala de aula (GIMENEZ ET AL., 2011). 

Infelizmente, a grande maioria dos materiais didáticos é tristemente conservadora nesse 

aspecto. Na impossibilidade de se obterem livros didáticos que contemplem essa perspectiva, 

a internet pode ser uma aliada importante: com o auxílio da rede mundial de computadores, o 

texto do New York Times pode coexistir em sala de aula com o do Kenya Times; a música 

norte-americana pode coexistir com ou ser substituída por uma islandesa em inglês; a 

discussão pode ser enriquecida pela fala chamada não nativa presente em um vídeo do 

YouTube. 

Não é surpresa que essas ideias causem estranhamento ou mesmo que provoquem 

resistência. Muitos podem se perguntar: por que tudo isso? Não podemos simplesmente 

continuar fazendo o que sempre fizemos, ensinando nossos alunos a falar inglês americano ou 

britânico? Afinal, isso não tem dado certo até agora? De fato, poderíamos continuar fazendo 

tudo como aprendemos com a tradição do ensino de ILE. Mas, na verdade, isso não tem dado 

tão certo até agora. 
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Primeiro, porque mesmo nossos melhores alunos não falam, de fato, inglês americano 

ou britânico. Por mais native-like que sejam, dificilmente não são percebidos como 

estrangeiros por interlocutores nativos durante uma interação mais longa; e, mesmo que não o 

fossem, bastaria uma análise de sua fala em um programa de computador como o Praat para 

ver que há diferenças, por menores que possam ser (cf. ABRANTES, 2008). Seidlhofer 

(2011) argumenta que um falante não nativo não pode ter o inglês de um nativo porque não 

faz parte de uma comunidade de chamados falantes nativos e ressalta que “para a maior parte 

dos contextos em que o inglês é usado pelo mundo, a comunidade dos falantes nativos é, de 

qualquer maneira, irrelevante” (p. 16). Na mesma linha, Canagarajah (2007) afirma que, em 

vez de querer que os alunos se integrem em uma comunidade, devemos ajudá-los a transitar 

entre comunidades, que é o que falantes de ILF realmente necessitam: interagir com falantes 

de diferentes origens, estabelecendo ad hoc normas temporárias; em vez de um sonho de 

pertencimento, um objetivo de interação nas e das diferenças. 

Segundo, a “apoteose do nativo” (RAJAGOPALAN, [2003] 2004, p. 69) no ILE 

frequentemente resulta em um complexo de inferioridade nos alunos. É frequente ouvir 

falantes extremamente competentes iniciando sua fala com um pedido de desculpas por não 

dominarem o idioma suficientemente, na sua visão. Essa desconfiança da própria capacidade 

como falantes de inglês muitas vezes se estende aos demais falantes ditos não nativos. 

Havendo vários não nativos e um nativo em uma sala, é provável que uma eventual dúvida 

sobre a língua resulte em uma pergunta direcionada especificamente para o nativo, não para 

todos os presentes — quando, na verdade, não há por que supor que aquele vá saber respondê-

la e os demais, não. E o fato de ver quaisquer traços não nativos no inglês como defeitos faz 

com que muitas vezes os aprendizes subestimem a competência de interactantes de outros 

lugares, cujo inglês apresenta formas locais diferentes. 

O ILE falha, ainda, na tarefa de preparar os alunos para as exigências do mundo. Um 

aluno que é exposto quase exclusivamente a apenas um ou dois tipos de inglês (a saber, as 

variedades americana e britânica idealizadas) muito provavelmente terá dificuldades ao 

interagir com falantes de outros tipos de inglês — e já vimos que, na maior parte das vezes, 

será com esses sujeitos que precisará se comunicar. Provavelmente essas dificuldades serão 

atribuídas a uma competência insuficiente por parte do interlocutor ou desse mesmo aluno, 

quando, na realidade, uma parte significativa dessa falha tem origem nas limitações do ensino 

de ILE, que não expôs o aluno à diversidade encontrada no mundo. 

Finalmente, de certa maneira o ensino de ILE falha em seu objetivo primário: 

desenvolver a chamada “competência comunicativa”. Esta se baseia no princípio de que não 
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basta simplesmente conhecer o sistema da língua; é preciso saber operacionalizá-lo de modo 

apropriado para que a comunicação seja bem-sucedida (RICHARDS e RODGERS, 2001). A 

competência comunicativa requer, então, conhecimento do que é habitual e aceito em uma 

comunidade e adaptação baseada nesse conhecimento. Todavia, na realidade atual, nem 

sempre isso é possível: pensemos em três médicos — um brasileiro, um suíço e um nigeriano 

— conversando informalmente durante uma conferência no Japão. Por que conjunto de regras 

eles devem se pautar: pelo próprio (que possivelmente é desconhecido pelos demais), pelo 

americano (sendo que não há um americano presente e que, como já foi discutido, o inglês 

não pertence aos EUA), pelo inglês (mesmo problema do americano) ou pelo japonês (que 

não é natural para nenhum deles e que eles possivelmente conhecem pouco)?  

Essa pode parecer uma pergunta trivial, mas não o é. Não respeitar o espaço pessoal 

do outro, dizer algo culturalmente inadequado, discordar de maneira direta demais etc. Esses 

são apenas alguns exemplos de fatores que variam de cultura para cultura e que podem causar 

problemas entre os interactantes: um toque que é aceitável em uma cultura mas não o é em 

outra e pode fazer com que uma das pessoas seja considerada mal-educada e pôr um fim 

antecipado à interação. Hyde (1998) chega a afirmar:  

O que considero uma ameaça maior à competência comunicativa para o inglês global do que a 

questão do modelo linguístico ensinado/aprendido é o fato de que invariavelmente o uso do 

inglês variará de um grupo cultural para outro (p. 9, ênfase no original).  

Isso parece se confirmar pelos casos de comunicação intercultural malsucedida analisados por 

Kramsch e Thorne (2002), nos quais o motivo dos problemas não está em desvios da norma 

linguística (embora estes se façam presentes), mas em diferentes concepções dos gêneros 

discursivos envolvidos.  

Por isso, uma parte essencial da competência comunicativa em inglês hoje é a 

competência transcultural (HYDE, 1998)32. Julgo que esta envolve fundamentalmente três 

aspectos. Primeiro, uma sensibilidade às diferenças culturais, bem como a disposição e a 

capacidade para lidar com tais diferenças. Em segundo lugar, ser transculturalmente 

competente significa ser capaz de negociar regras ad hoc quando não houver regras pré-

estabelecidas, como no exemplo da conferência médica; mesmo quando as houver, é preciso 

saber definir o tipo de adaptações que serão feitas, visto que nem sempre o falante desejará 

emular todos os traços culturais de seu interlocutor. Finalmente, a competência transcultural 

                                                
32 Hyde (1998) utiliza o termo “competência intercultural”, muito frequente nos textos da área que abordam essa 

questão. No entanto, o prefixo inter- sugere que existem culturas separadas — como coisas que têm existência 

autônoma. Julgo, então, mais interessante o termo “transcultural”, que melhor captura a ideia de mobilidade, de 

fluidez, de hibridismo, de fluxos; sendo, portanto, mais compatível com a visão de cultura apresentada no 

capítulo anterior. 
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inclui a capacidade de lidar com os problemas de comunicação que eventualmente surjam 

devido a diferenças linguísticas ou culturais. 

A competência transcultural se torna particularmente relevante se considerarmos que o 

ILF está atrelado a uma noção de cidadania global (GRADDOL, 2006), visto que  

o encontro da alteridade é uma experiência que nos coloca em teste: dele nasce a tentação de 

reduzir a diferença à força, podendo também gerar o desafio da comunicação com um empenho 

constantemente renovado (BAUMAN, 1999, p. 17).  

Ser um cidadão do mundo responsável requer esse empenho renovado, para que se possa 

interagir com o outro, ouvi-lo, aprender com ele — atitudes essas tão valorizadas pelos que 

teorizam outras possibilidades de globalização (cf. seção 2.3).  

Pedagogicamente, é evidente que o desenvolvimento da competência transcultural 

requer um contato constante com a diversidade radical, o que não é tão comum nas aulas de 

ILE. Além disso, é importante evitar a visão da cultura como coisa, isto é, de que é uma 

realidade independente, homogênea e geograficamente delimitada. Essa visão da cultura 

como coisa apresenta dois problemas principais: primeiro, reforça uma visão das identidades 

nacionais como monolíticas (McKAY, 2002); segundo, transforma alunos em professores em 

tentativas invariavelmente frustradas de se tornarem enciclopédias culturais ambulantes, uma 

vez que é obviamente impossível conhecer todas as culturas do mundo ou prever com quais 

culturas os alunos terão contato no futuro. A alternativa a isso é trabalhar a “cultura como 

diferença” (McKAY, 2002, p. 83), ou seja, objetivar não que os alunos decorem os traços 

culturais estudados, mas que estabeleçam comparações entre as próprias vivências, a cultura 

trabalhada no momento e outras culturas, procurando compreender a lógica interna a cada 

uma, suas diferenças e possíveis interseções33. Embora aprender sobre outras culturas não 

signifique aceitar todos os seus preceitos, deixar-se assimilar (McKAY, 2002), é preciso 

também resistir ao impulso de assimilá-las e desqualificar suas singularidades mencionado 

por Bauman (1999). É preciso justamente desenvolver a capacidade de entender a lógica do 

outro e estabelecer um diálogo nas diferenças.  

McKay (2002) explica como três tipos de cultura podem ser usados na aula de ILF: a 

cultura local, a cultura-alvo e outras culturas. Entretanto, se considerarmos que uma língua 

desterritorializada como o ILF não possui uma única cultura atrelada a ela — ou mesmo 

nações, visto que é uma língua do mundo —, como a própria autora admite, talvez possamos 

repensar essa divisão. A importância da cultura local é óbvia, tendo em vista que o trabalho 

                                                
33 Convém ter em mente que falar em “uma cultura” ou em “outras culturas” na verdade é uma abstração, uma 

ficção (cf. seção 2.2). O ideal é, então, que se abandonem ideais de delimitação cultural e se privilegiem a 

superdiversidade, o hibridismo. 
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transcultural envolve pôr o repertório cultural dos alunos em diálogo com outros. Admitindo 

que não há “culturas-alvo”, resta a categoria “outras culturas”. Convém distinguir duas 

funções principais desta. A primeira é de criar oportunidades para os diálogos interculturais 

defendidos aqui; para esse objetivo, qualquer cultura pode ser útil, desde que abordada a partir 

de aspectos problematizáveis. A segunda função se assemelha à da categoria tradicional de 

“cultura-alvo”: trata-se de mostrar aos alunos aspectos culturais que se deseja que eles 

conheçam devido à probabilidade de se depararem com eles fora da sala de aula. É o caso, por 

exemplo de tradições como dating e pedidos de casamento na cultura norte-americana 

mainstream: entender isso pode ser útil para que os alunos compreendam melhor filmes e 

séries americanos com os quais provavelmente terão contato, tendo em vista a penetração 

destes no Brasil. No entanto, não basta apenas saber o que normalmente é feito, mas também 

por quê, ou seja, como essas tradições se articulam a determinada visão de mundo (o que 

remete de volta à questão da transculturalidade). E essa segunda função das “outras culturas” 

não é sinônimo de “culturas do Círculo Interno”: só faz sentido abordar dessa forma aspectos 

culturais com os quais os alunos provavelmente se depararão, não havendo, então, por que 

querer que estejam familiarizados com aspectos culturais cujo conhecimento não lhes será 

útil; em outras palavras, apenas uma parte relativamente pequena do conteúdo cultural do 

Círculo Interno consagrada nos livros didáticos é realmente relevante. Ademais, assim como 

traços culturais do Círculo Interno, convém que os alunos saibam traços de culturas fora desse 

Círculo com os quais eles tenham grandes possibilidades de se deparar, como o fato de, em 

determinadas culturas, serem comuns manifestações físicas de afeto entre homens 

heterossexuais. 

O ensino de ILF apresenta, então, novos objetivos em relação ao ILE. Enquanto, no 

caso deste, o foco é essencialmente no ensino de um sistema linguístico, no caso daquele há 

objetivos adicionais. Um deles é a já mencionada competência transcultural. Canagarajah 

(2007, p. 236) aponta outras habilidades importantes: alternância de código, acomodação,  

estratégias interpessoais e recursos atitudinais. 

Além dos objetivos, a própria forma como o inglês é ensinado vem sendo alvo de 

críticas. Canagarajah (2002) e Kumaravadivelu (2003) criticam a importação acrítica de 

métodos de ensino desenvolvidos no Norte como soluções universalmente apropriadas para 

melhorar o ELI. Esses autores defendem a “condição pós-método”, isto é, o reconhecimento 

de que não há métodos universalmente válidos; os pacotes metodológicos vendidos pelos 

grandes centros de linguística aplicada muitas vezes ignoram as tradições locais de ensino-

aprendizagem, que supostamente deveriam ser substituídas pelas do centro. Canagarajah e 
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Kumaravadivelu defendem ser mais vantajoso trabalhar com macroestratégias, como “integrar 

diferentes habilidades” e “promover autonomia discente”, que devem ser operacionalizadas a 

partir de procedimentos desenvolvidos ad hoc pelos educadores com base nas características 

do contexto educacional e dos alunos específicos. 

O quadro 3.2 resume as principais diferenças entre a tradição do ensino de ILE e as 

propostas para o ILF: 

 

inglês como língua estrangeira 

(ILE) 

inglês como língua franca 

(ILF) 

comunicação com falantes nativos comunicação com nativos e, principalmente, 

não nativos 

nativo como modelo falante competente como modelo 

fala semelhante à nativa fala inteligível 

conhecimento usado principalmente no 

futuro, alhures 

conhecimento utilizado cotidianamente 

homogeneidade heterogeneidade, hibridismo 

turismo cidadania global 

 novos objetivos: 

 competência transcultural 

 acomodação 

 estratégias interpessoais 

 recursos atitudinais 

Quadro 3.2: ensino de inglês como LE e como LF 

Embora as mudanças discutidas até aqui sejam um grande avanço em relação ao ILE, 

podemos ir além e repensar o próprio conceito de “língua”. 
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4 REPENSANDO O CONCEITO DE “LÍNGUA” 

 Tanto a visão do ILE quanto muitas das propostas para o ILF discutidas no capítulo 

anterior se baseiam em um princípio básico, compartilhado tanto pela maior parte dos 

estudiosos da linguagem quanto pela população leiga: existem línguas, que são faladas por 

membros de comunidades de fala, que podem ser contadas e nomeadas, e cujo trabalho de 

muitos linguistas é descrever cientificamente, registrando seu vocabulário, sua fonética e as 

estruturas que compõem seu sistema. Desse modo, podemos falar em uma língua chamada 

“inglês”, que possui diversas variedades espalhadas pelo mundo, cada qual usada por um 

grupo de pessoas que, via de regra, compartilham um mesmo espaço e interagem ao engajar-

se em um conjunto de práticas sociais comuns.  

 Essa visão pressupõe objetos de conhecimento a serem descritos pelos estudiosos; o 

conhecimento sobre o objeto seria, então, uma descrição deste, que lhe seria anterior. 

Todavia, como já foi mencionado (cf. seção 2.2), a descrição na realidade constrói 

performativamente o objeto de que fala (FOUCAULT, [1969] 2008). O objeto — neste caso, 

a língua — não existe no mundo por si só; ele passa a existir como tal a partir do momento em 

que é “identificado”, descrito, nomeado. Conforme isso é repetido e reforçado ao longo do 

tempo, forma-se um “regime de verdade” (FOUCAULT, [1979] 2007), ou seja, naturaliza-se, 

adquire status de “a realidade clara e objetiva”, “o óbvio”, “natural”, de modo que seu caráter 

construído se perde de vista. Se perguntássemos a um brasileiro se ele fala uma língua, se 

pode descrevê-la ou se consegue contar quantas línguas fala, a resposta provavelmente seria 

“Mas é claro!”, e ele provavelmente se perguntaria por que alguém faria perguntas tão óbvias 

— talvez por loucura ou de brincadeira? Isso demonstra como as pessoas se orientam por esse 

regime de verdade.  

Tomemos como exemplo a sexualidade. Os estudos de Foucault ([1988] 2007) 

indicam que, até o século XVIII, não havia o conceito contemporâneo de orientação sexual; 

relacionar-se sexualmente com alguém do mesmo gênero era visto como apenas um 

comportamento, não como algo que compunha a identidade essencial dos sujeitos. Com o 

estudo científico da sexualidade a partir do século XIX, criou-se no Discurso médico a 

categoria “homossexual”, que passou a designar, então, uma “espécie”, uma identidade, um 

grupo de pessoas; por contraponto, surgiu também a categoria de “heterossexual”. A partir 

desse entendimento, passou a existir “o homossexual”, isto é, um tipo de pessoa (que antes 

não existia, uma vez que alguém que se relacionava com outros do mesmo sexo não constituía 

uma categoria de pessoas separada), cujos membros podiam então ser analisados, contados. 
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Essa categoria teve tamanho grau de performatividade que hoje muitos homossexuais veem 

suas práticas sexuais como algo que compõe sua identidade, como uma característica imutável 

que portam desde o nascimento; entendem-se como membros de uma “comunidade gay”. De 

modo semelhante, a invenção do conceito de “língua” tem efeitos concretos: muitos falantes, 

se não a maioria, veem sua língua como algo que existe de fato, reconhecem-se como 

membros de uma grande comunidade que a fala e são capazes de identificar não membros, 

como pessoas que estudaram o idioma como língua estrangeira. Não obstante, o conceito de 

“comunidade de fala”, que está no centro dessa visão tradicional de língua, é problemático. 

 Como explica Pratt (1987), a “comunidade de fala” compartilha três características 

básicas com as “comunidades imaginadas” de Anderson (1983). Primeiro, imagina-se que 

pode ser delimitada; fora dos seus limites, haveria outras comunidades de fala, com outras 

línguas ou variedades de línguas que lhes seriam próprias. Segundo, essas comunidades de 

fala são imaginadas como soberanas: seus falantes formariam um grupo coeso cujos usos 

linguísticos não seriam influenciados pelos falares de outras comunidades. Finalmente, 

haveria nas comunidades de fala uma suposta fraternidade, como se seus membros tivessem 

igual acesso às formas linguísticas e as utilizassem harmoniosamente. Essas comunidades de 

fala são descritas por Pratt como “utopias linguísticas”.  

 Makoni e Pennycook (2007) explicam que a invenção das línguas foi parte de 

processos colonialistas e nacionalistas em diferentes partes do mundo. Entre os processos 

semióticos envolvidos na construção das línguas, estão o apagamento de uma série de usos 

linguísticos que não se encaixam em sua “sistematização”, a recursividade fractal (“projeção 

de um nível de diferenciação sobre outro”) e a iconização (“transformação da relação de 

signos entre traços linguísticos e imagens sociais com aos quais são associados”) (MAKONI e 

PENNYCOOK, 2007, p. 1-2). Pennycook (2007) também denuncia os processos de exclusão 

e o raciocínio circular envolvido na manutenção dessa invenção. Um exemplo de argumento 

circular relaciona língua e nação: uma língua é uma língua porque é partilhada pelos membros 

de uma nação; uma nação é uma nação porque seus membros compartilham uma mesma 

língua.  

Outrossim, os conceitos de pidgin e crioulo da linguística tradicional evidenciam um 

caso de miopia epistemológica, pois trata o hibridismo e a heterogeneidade como algo 

excepcional quando, na realidade, eles estão presentes o tempo todo nas chamadas línguas 

“puras”, sendo apenas sistematicamente apagados (MAKONI e PENNYCOOK, 2007; 

PENNYCOOK, 2007). Nesse sentido, Pratt fala em  
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uma extraordinária e verdadeiramente patológica concepção limitada do que é ‘o sistema 

normal’ ou ‘a comunicação direta. [...] Como imaginada pela gramática formal e sistemática, [a 

utopia linguística] parece ser uma fraternidade de acadêmicos e burocratas, ou talvez de 

máquinas falantes” (PRATT, 1987, p. 55) 

Nessa passagem, a autora denuncia as abstrações feitas pela linguística tradicional. 

Mesmo alguns estudos recentes em sociolinguística, que procuram dar conta de diversas 

variáveis, são incrivelmente seletivos, levando a cabo contínuos processos de apagamento. 

Essas pesquisas apresentam uma série de restrições à seleção de sujeitos de pesquisa, podendo 

excluir, por exemplo, aqueles que tenham morado em outros locais, que não tenham nascido 

no local pesquisado (independentemente do tempo vivido ali), cuja família não esteja na 

cidade há determinado número de gerações. Todas essas limitações visam à descrição da 

língua daquela comunidade em sua forma “pura”. Essa “descrição”, no entanto, constrói 

performativamente essa língua pura; para fazê-lo, precisa apagar todos os traços de 

“contaminação”, de hibridismo, de fluxo. Esses traços, porém, não são exceções, mas sim a 

regra, a realidade vivida pelos sujeitos — realidade essa cuja mobilidade não cabe nas 

categorias estanques da linguística tradicional.  

Como alternativa, Pratt propõe uma linguística de contato: 

imagine, então, uma linguística que decentrou a comunidade, que pôs em seu centro a operação 

da língua(gem) através das fronteiras de diferenciação social, uma linguística que se concentre 

em modos e zonas de contato entre grupos dominantes e dominados, entre pessoas de 

diferentes e múltiplas identidades, falantes de línguas distintas, que se concentre em como tais 

falantes constituem um ao outro relacionalmente e na diferença, em como eles encenam as 

diferenças na língua(gem). (PRATT, 1987, p. 60) 

Essa linguística de contato não procuraria, então, grandes generalizações sobre como é “a 

língua” ou variedade linguística de determinada comunidade. Ao contrário, concentrar-se-ia 

no particular, em interações situadas, enfatizando justamente o múltiplo, o instável, o híbrido. 

Trata-se de uma abordagem bastante relevante para o inglês, que, por seu caráter de língua 

franca internacional, exacerba o hibridismo, o ad hoc, a superdiversidade. 

Na era da globalização, uma concepção essencialista de língua é, então, 

particularmente problemática, visto os intensos fluxos translocais tornam impraticável 

conceber uma comunidade ou uma língua homogênea e delimitada (BLOMMAERT, 2005). 

 Partindo dessa teorização, Pennycook (2007, p. 23) fala no “mito do inglês”, que ele 

define como “a ideia de que existe uma coisa chamada inglês”34. Segundo esse mito, há um 

núcleo comum que permite que os inúmeros ingleses do mundo sejam considerados 

variedades de uma mesma língua chamada “inglês”. A submissão a esse mito fica clara 

                                                
34 Ao usar termos como “língua”, “idioma”, “inglês”, “falante nativo” e “falante não nativo”, refiro-me, então, 

não a entidades reais, de existência autônoma, mas a essas construções discursivas que operam no imaginário 

coletivo e em inúmeras práticas sociais.  
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quando Jenkins (2000) fala em um “núcleo de língua franca” (Lingua Franca Core), cujos 

traços seriam partilhados pelas diferentes pronúncias do ILF pelo mundo. De forma 

semelhante, Seidlhofer (2011) defende com veemência a importância da descrição do ILF, 

caindo não apenas no mito do inglês mas também na utopia modernista de descrever línguas 

preexistentes. Talvez o caso mais evidente de submissão ao mito do inglês seja a hipótese de 

Crystal ([1997] 2003, p. 185) de que um “inglês falado padrão mundial” possa emergir 

espontaneamente. Não é à toa que Mufwene (2010) ironiza:  

Se [o inglês falado padrão mundial] por acaso surgisse espontaneamente, ou se isso 

simplesmente pudesse ocorrer, seria a primeira evolução desse tipo, em direção à uniformidade 

linguística, na história da expansão e do contato linguísticos. (MUFWENE, 2010, p. 46) 

Não estou afirmando, contudo, que o trabalho de Jenkins e Seidlhofer não tenha 

utilidade. Embora seja fruto de uma teorização problemática, o Lingua Franca Core de 

Jenkins pode, como já foi dito, auxiliar no ensino de recursos semióticos cujo uso tenha 

maiores chances de sucesso. Já os resultados da descrição de Seilhofer podem servir para 

tranquilizar aqueles que se alarmam diante de “desvios” do inglês idealizado no ELI, pois 

mostram que estes não impedem que as pessoas se comuniquem com sucesso. 

 O mito do inglês compartilha com a tradição linguística e o senso comum a ideia de 

que a comunicação requer uma língua compartilhada (CANAGARJAH, 2007). Uma vez 

desconstruído o conceito tradicional de língua, no entanto, torna-se mais difícil determinar se 

determinados interactantes compartilham ou não uma mesma língua, visto que se reconhecem 

os problemas de se categorizarem os recursos semióticos em línguas enumeráveis e 

rigorosamente distintas. Além disso, como Canagarajah (2007) explica, há no mundo diversos 

locais onde são rotineiras interações cuja mobilidade e cujo hibridismo linguístico desafiam as 

categorias da linguística tradicional. Uma versão mais familiar disso pode ser observada em 

interações entre brasileiros e outros latino-americanos, em que aqueles falam português e 

estes, espanhol, e ainda assim há comunicação bem-sucedida; em outros casos, surge o 

chamado portunhol como um conjunto dinâmico e mestiço de recursos semióticos 

mobilizados ad hoc para facilitar a comunicação entre esses interactantes.  

 Todas essas visões tradicionais operam a partir de uma lógica da mesmidade, ancorada 

em um ideal de pureza35. A utopia linguística dessa tradição é um mundo em que todos usem 

                                                
35 Uma manifestação desse ideal de pureza é a convenção tradicional da escrita segundo a qual palavras 

estrangeiras devem ser grifadas em itálico. Decerto, o itálico pode ser cooperativo com o leitor ao introduzir 

palavras não familiares. Mas até que ponto essa não familiaridade tem a ver com sua origem “estrangeira”? 

Palavras como “site” e “e-mail” são usadas cotidianamente, de modo que dificilmente se enquadram na categoria 

de “não familiares”. Além disso, um olhar diacrônico sobre a língua mostra que uma parte considerável de seu 

vocabulário um dia já foi considerado “estrangeiro”. Deveríamos estar até hoje grafando tais termos em itálico? 
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a mesma língua da mesma maneira; essa língua deveria ser pura e racional (BAUMAN e 

BRIGGS, 2003; RAJAGOPALAN, 2011) para garantir a eficiência da comunicação. Um 

exemplo dessa lógica é que, no senso comum, um estrangeiro que fale português como língua 

estrangeira com um sotaque dito “carregado” é frequentemente considerado um mau falante, 

mesmo que esse sotaque não acarrete qualquer dificuldade de entender sua fala. Por que esse 

falante precisa soar como um brasileiro? Não basta que consiga se comunicar efetivamente? 

Essa rejeição tem a ver com a exigência da mesmidade e a rejeição de uma língua “impura”, 

“degenerada” por seu caráter híbrido, por sua contaminação por recursos semióticos 

atribuídos à língua materna desse estrangeiro. Em alguns casos, a lógica da mesmidade e sua 

exigência de pureza chega a tolher oportunidades aos falantes. Vem à mente o caso de uma 

cantora italiana que certa vez gravou uma versão de uma de suas músicas em português. A 

letra podia ser entendida sem grande esforço, mas bastavam poucos segundos para identificá-

la como uma estrangeira. Em uma comunidade online de fãs, proliferaram-se críticas ao seu 

“mau português”, e algumas pessoas chegaram a alegar que não conseguiam entender 

absolutamente nada. Este segundo grupo efetivamente deixou de se dispor a se engajar com a 

referida canção apenas pelo rompimento desta com a lógica da mesmidade; ao fazê-lo, esses 

fãs perderam a oportunidade de apreciar a música da cantora que admiram. O mundo 

infelizmente está repleto de casos semelhantes: pessoas que, defrontadas com recursos 

linguísticos não idênticos àqueles aos quais estão acostumadas, desistem de interagir e perdem 

oportunidades de se engajar com o outro, de se deixar afetar, de trocar e aprender com o 

outro.  

Essa utopia da homogeneidade, no entanto, não é a única utopia possível. Uma 

alternativa é “um pluralismo radical, por meio do qual falantes de todas as variedades locais 

possam negociar suas diferenças para a comunicação efetiva” (CANAGARAJAH, 2007, p. 

235). Para alcançar esse objetivo, seria útil uma “perspectiva orientada para/pela 

inteligibilidade, ao invés de vertentes delimitadas ou moldadas a partir do conceito” 

(ROCHA, 2011, p. 265, ênfase no original). Dito de outra forma, precisamos conceber um 

mundo em que os falantes procurem ser o mais inteligíveis possível, sem que para isso 

precisem se enquadrar em um esquema de inteligibilidade que mais pareça uma camisa de 

força; e seria importante que falantes perfeitamente competentes deixassem de ser condenados 

com base nessa lógica da mesmidade por simplesmente soarem diferentes.  

                                                                                                                                                   
Por isso opto aqui por não diferenciar as palavras “estrangeiras”, para não contribuir para a cristalização dessa 

visão de língua como coisa autônoma e pura. 
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Se as línguas, como normalmente entendidas, são invenções problemáticas, também o 

são conceitos como “falante nativo” e “falante não nativo”. Como pode alguém ser um falante 

nativo ou não nativo de uma língua que, na verdade, é uma ficção? Ademais, esses conceitos 

se baseiam no princípio de que o monolinguismo é a norma, quando na realidade, em 

inúmeros contextos mundo afora, não o é (JENKINS, 2000). Pennycook (2012), por sua vez, 

questiona se ser um “falante nativo” é uma questão de identidade ou de competência. Se for 

apenas o primeiro caso, esse é um conceito inútil, visto que não diz nada a respeito da 

capacidade do sujeito de utilizar a língua. No segundo caso, é preciso questionar no que esse 

falante tem competência. Se concebermos a multiplicidade do inglês pelo mundo — mesmo 

que de forma essencialista, como do paradigma dos WE —, dizer que uma pessoa é “falante 

nativa de inglês” não diz muito sobre seu inglês, tendo em vista que o chamado “inglês 

americano” tende a ser muito diferente do chamado “inglês indiano”, por exemplo. 

Outrossim, ninguém — “nativo” ou não — realmente “sabe uma língua”; o que se chama de 

“competência” é na verdade a capacidade de utilizar recursos linguísticos diferentes de modos 

diversos para realizar atividades distintas: “Nós não ‘falamos línguas’ de fato [...]. Em vez 

disso, engajamo-nos em práticas linguísticas [...], recorremos a repertórios linguísticos, 

adotamos estilos, tomamos parte no discurso, fazemos gêneros discursivos” (PENNYCOOK, 

2012, p. 98). Essa decomposição da “competência linguística” voltada para o contexto e para 

a ação tem duas implicações importantes. A primeira é que o “falante nativo” não é 

necessariamente um modelo de competência, isto é, nem sempre é capaz de operar “sua 

língua” com sucesso em uma gama vasta de contextos; isso significa que o conceito se torna 

inútil porque não descreve nada que lhe seja próprio. A segunda é que, se ser um falante 

nativo é somente uma questão de competência, um falante pode tornar-se nativo, o que tolhe 

a exclusividade do conceito e, portanto, torna-o igualmente obsoleto.  

O fato de as línguas e conceitos como o de falante nativo serem invenções não 

significa, todavia, que não produzam efeitos materiais concretos (MAKONI e PENNYCOOK, 

2007; PENNYCOOK, 2012): como já mencionado, muitas pessoas efetivamente “veem” as 

línguas como objetos autônomos e contáveis; falantes são considerados incompetentes por 

não refletirem um ideal de língua pura; profissionais deixam de ser contratados por não serem 

falantes nativos do idioma que se propõem a ensinar. Por isso, Pennycook (2012) argumenta 

que, no campo do ELI, é preciso lidar com o conceito de falante nativo em duas frentes. Por 

um lado, precisamos continuar argumentando em favor da capacidade dos professores ditos 

não nativos, que não apenas podem ser tão competentes na língua quanto nativos, como 

também podem apresentar vantagens adicionais, como conhecer a língua do aluno, já ter 
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passado pelo processo de aprendizagem de uma língua adicional e estar mais acostumado com 

os processos de acomodação necessários à comunicação internacional e transcultural. Por 

outro lado, precisamos também questionar os próprios conceitos de falante nativo e não 

nativo, que acabam sendo reforçados pela defesa do segundo. 

Para compreender como se dão os efeitos concretos dessas construções discursivas, é 

útil a teorização de Blommaert (2005, 2009, 2010). Esse autor não fala em “línguas”, mas em 

recursos semióticos mobilizados pelos falantes para realizar determinadas funções no mundo 

social. Esses recursos não carregam significado em si mesmos; os significados são projetados 

no interior de ordens de indexicalidade. Este termo, derivado do conceito foucaultiano de 

“ordens do discurso” (FOUCAULT, [1970] 2009), parte do princípio de que os recursos 

linguísticos não “apontam” para referentes externos preexistentes de forma natural; ao 

contrário, a indexicalidade tem natureza socialmente construída36. Os processos sociais de 

coconstrução do significado não são livres ou aleatórios; são regidos pelas regras das ordens 

de indexicalidade nas quais ocorrem.  

As ordens de indexicalidade podem ser definidas, então, como “padrões estratificados 

de significados sociais frequentemente denominados ‘normas’ ou ‘regras’, pelos quais as 

pessoas se orientam quando se comunicam” (BLOMMAERT, 2005, p. 253). São, então, 

repertórios que exercem uma função axiológica, permitindo aos sujeitos atribuir sentido e 

valor aos recursos semióticos. 

Essas ordens são múltiplas e se organizam em “sistemas policêntricos, nos quais 

diferentes centros [...] co-ocorrem em relações simultâneas complexas (e frequentemente 

opacas)” (BLOMMAERT, 2010, p. 22). Desse modo, em certa ordem de indexicalidade, o 

uso de determinada estrutura gramatical sinaliza pertencimento a um grupo social 

marginalizado; em outra ordem de indexicalidade, a mesma estrutura pode indexicalizar 

prestígio social.  

 Blommaert (2010, p. 29) exemplifica com uma loja de chocolates finos no Japão 

chamada “Nina’s Dierrière”. Essa expressão, que na França significa “o traseiro de Nina”, no 

Japão indexicaliza sofisticação; em outras palavras, o simples uso de palavras francesas e do 

genitivo inglês são emblemáticos de uma sofisticação que se quer imprimir à loja japonesa, 

aos seus produtos e aos consumidores que os adquirirem.  

 A loja japonesa também exemplifica outro fato interessante: “sempre que os discursos 

viajam pelo globo, o que é levado com eles é sua forma, mas seu valor, significado ou função 

                                                
36 Para discussões mais detalhadas sobre os processos de indexicalidade, ver Hanks (1992) e Agha (2007). 
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nem sempre viajam junto a eles” (BLOMMAERT, 2009, p. 257). Em outras palavras, ao 

serem recontextualizados, os recursos semióticos adentram outras ordens de indexicalidade, 

recebendo sentido de acordo com as regras destas; nessas ordens de indexicalidade de 

chegada, os recursos podem ou não ter o valor indexical objetivado por seu usuário com base 

em sua própria ordem de indexicalidade. Um exemplo é uma construção como “he don’t like 

it”. No contexto educacional brasileiro, esse enunciado indexicaliza um inglês ruim por conta 

do uso dito incorreto do simple present; em um contexto de ILF, esse elo indexical pode não 

existir, uma vez que os outros interactantes podem não perceber isso como um erro ou mesmo 

falar assim eles mesmos; em um grupo de falantes do chamado Black English, essa 

construção pode ser percebida como uma tentativa de imitar a fala local e ser rejeitada.  

 Outro exemplo são as reações a um vídeo intitulado “No, I’m not going to the world 

cup.” (disponível em http://www.youtube.com/watch?v=ZApBgNQgKPU, acessado em 21 

jun. 2013), que alcançou grande notoriedade recentemente, devido aos protestos que 

eclodiram em inúmeras cidades brasileiras. Nesse vídeo, uma jovem brasileira explica sua 

insatisfação com a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014. Por visar a 

um público internacional, a moça grava sua mensagem em inglês. Acredito que a maioria dos 

brasileiros concorde que a jovem demonstra em sua mensagem um excelente nível de inglês, 

embora alguns, ancorados pelas lógicas da mesmidade e do ILE, possam criticá-la devido a 

certas diferenças em relação ao “inglês americano”, que parece ser sua principal referência. 

Esse vídeo tornou-se notícia em diferentes partes do mundo, inclusive na Itália. Em tal país, 

um internauta, ao comentá-lo na página de um artigo do jornal Il Corriere della Sera 

(disponível em http://www.corriere.it/esteri/13_giugno_20/brasile-proteste-mondiali-ragazza-

in-video-spiega-perche_c5486244-d9a1-11e2-8116-cce4caac965d.shtml, acessado em 21 jun. 

2013), mostrou estar orientado por outra ordem de indexicalidade, como mostra uma tradução 

de sua mensagem: 

clone americano 

Essa jovem fala com um perfeito sotaque EUA, usa a maquiagem impecável que nos EUA as 

moças exibem já aos 12 anos e parece ter a mesma paixão pelo futebol que teria não uma 

brasileira mas uma cidadã de Chicago. Provavelmente cresceu alimentando-se de feminismo e 

sitcoms EUA politicamente corretas. Yankees go home e levem embora os seus clones. 

Enquanto, na maioria das ordens de indexicalidade que orientam o ILE, a semelhança entre o 

inglês da produtora do vídeo e o “inglês nativo” é valorada positivamente, na ordem à qual 

esse internauta se remete essa semelhança é algo negativo, como denota a referência “clone 

americano” e o enunciado final: “Yankees go home e levem embora os seus clones”. Por 

outro lado, os recursos semióticos que fazem com que o comentarista do Corriere veja a 

brasileira como um clone americano provavelmente não produziriam esse efeito nos EUA. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZApBgNQgKPU
http://www.corriere.it/esteri/13_giugno_20/brasile-proteste-mondiali-ragazza-in-video-spiega-perche_c5486244-d9a1-11e2-8116-cce4caac965d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/13_giugno_20/brasile-proteste-mondiali-ragazza-in-video-spiega-perche_c5486244-d9a1-11e2-8116-cce4caac965d.shtml
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Em tal país, onde predomina outra ordem de indexicalidade, muitos desses recursos 

marcariam justamente o não pertencimento da brasileira à nação americana; eles 

indexicalizariam justamente sua identidade estrangeira, sua brasilidade.  

 Contudo, devemos reconhecer que nem todos os recursos semióticos viajam da mesma 

maneira. Alguns têm uma tendência a viajar melhor, isto é, a manter sua utilidade e atingir os 

objetivos de seu uso ao passar de uma ordem de indexicalidade a outra. Esse é o caso dos 

recursos associados ao inglês das classes médias brancas urbanas dos EUA e da Inglaterra: 

eles são amplamente valorizados em um sem-número de partes do mundo, muitas vezes 

inclusive em casos em que não são facilmente inteligíveis aos falantes locais. Outros recursos 

não viajam tão bem: ao serem transpostos de um local para outro, podem perder valores 

apreciados e adquirir outros indesejados; muitas vezes é o caso de ingleses ditos não nativos, 

cuja qualidade é valorada diferentemente em contextos distintos.  

É importante ressaltar que essas diferentes indexicalidades e as relações entre as 

ordens de indexicalidade não são neutras, mas ocorrem inseridas em relações de poder, de 

modo que são hierarquizadas e algumas são mais socialmente reconhecidas do que outras 

(BLOMMAERT, 2005). Além disso, o fato de alguns recursos viajarem melhor que outros 

não é puramente casual, mas o resultado de relações sócio-históricas, econômicas, políticas 

etc. (ibid.).  

 Diante desse quadro, o que fazer nas aulas de línguas? Mais especificamente, como 

proceder nas aulas de inglês, que, como língua da globalização, é o fluxo por excelência? 

Obviamente, os professores das diferentes línguas não passarão a se apresentar apenas como 

“professores de recursos semióticos”. Não se trata de destruir o conceito de língua, mas de 

desconstruí-lo, apontando suas limitações para, cientes de seu caráter ficcional, poder 

reconstruí-lo em outros termos, buscando dar conta do hibridismo, da heterogeneidade e da 

fluidez (MAKONI e PENNYCOOK, 2007; CANAGARAJAH, 2007).  

Decerto, é importante construir com os alunos recursos que tenham boas chances de 

viajar bem, em uma perspectiva voltada para a inteligibilidade, por mais problemático que 

esse conceito possa ser. No entanto, não há garantias de que mesmo os recursos que pareçam 

mais translocáveis terão performatividade em todas as situações; além disso, o interlocutor 

dos alunos pode fazer uso de recursos que não terão a performatividade objetivada na ordem 

de indexicalidade de nosso aluno. É preciso, então, não apenas ensinar recursos linguísticos, 

mas também preparar os estudantes para lidar com a diversidade e negociar significado 

durante o atravessamento de diferentes ordens de indexicalidade. Em vez de native-like 

speakers, devemos querer que nossos alunos sejam o que Pennycook (2012) chama de 
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resourceful speakers, que significa “tanto ter recursos linguísticos disponíveis quanto ser bom 

em oscilar entre estilos, discursos e gêneros” (p. 99). Para isso, Canagarajah (2007, p. 236-

237) sugere que se deixe de lado a “obsessão com a correção” e se enfatizem estratégias como 

acomodação de fala, reparo, refraseamento, gestos, paciência e compreensão. Nesse processo, 

temos que renunciar ao impulso de conceber um “inglês como língua internacional” nos 

mesmos moldes nos quais foi inventado como língua nacional (MAKONI e PENNYCOOK, 

2007; PENNYCOOK, 2007; CANAGARAJAH, 2007). 

Para levar isso a cabo, é preciso se trabalhar como uma lógica de heterogeneidade, não 

de mesmidade. É essencial que os alunos sejam expostos a diferentes tipos de inglês, mas 

também a diferentes Discursos. É preciso criar uma atmosfera transcultural e reflexiva, que 

permita reconhecer diferenças e lidar com elas. Vem à mente a noção de competência 

transcultural (cf. cap. 3), concebida não como uma habilidade geral cuja aprendizagem possa 

ser considerada encerrada, mas como uma postura, um contínuo fazer, um permanente vir-a-

ser negociado com o outro no aqui e no agora.  

Isso é propiciado quando se abandona uma posição paternalista e se promovem a 

reflexividade e a coconstrução de conhecimento de princípio (EDWARDS e MERCER, 

1987), isto é, pautado em pontos explícitos de referência: os alunos conhecem a lógica 

orientadora do que estão fazendo e, por isso, são capazes de utilizar esse conhecimento em 

outras situações; esse tipo de conhecimento se opõe-se ao conhecimento ritualístico (ibid.), 

que consiste na capacidade de repetir determinada tarefa de maneira ritualizada, sem que se 

saiba por que isso é feito, qual a lógica que embasa a atividade. Assim, em vez de decidir 

pelos aprendizes o que é aceitável, até que ponto sua fala deve reter traços brasileiros ou 

aproximar-se de determinado modelo exógeno, caberia ao professor procurar conscientizá-los 

(GIMENEZ et al., 2011) sobre questões como o papel do inglês no mundo contemporâneo; as 

prováveis situações de uso da língua e os interlocutores envolvidos; as pressões 

normalizadoras, suas sanções e limitações; o caráter ficcional da homogeneidade das línguas. 

Dessa forma, os aprendizes estarão melhor instrumentalizados para tomar suas próprias 

decisões.  

Nada disso, porém, é tarefa fácil. Muitos professores não foram formados para isso e, 

mesmo entre aqueles que tiveram contato com essas questões durante seu percurso 

acadêmico, tende a haver um desconcerto considerável tendo em vista o caráter inovador da 

implementação dessa perspectiva e a falta de material didático e modelos preestabelecidos. 

Assim, torna-se importante o estabelecimento de redes de discussão e cooperação com 

colegas, e a internet hoje permite que estas se estendam pelo planeta e envolvam mais 
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participantes. Para melhor compreender o que ocorre nesses ambientes cooperativos online, 

como o contexto desta pesquisa, passo agora a uma discussão sobre os letramentos digitais.  
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5 LETRAMENTOS 

 Inicio este capítulo explorando o conceito de letramento, defendendo uma visão deste 

como uma prática social plural. Depois, discuto especificamente os letramentos digitais, 

abordando a noção dos “novos” letramentos. Encerro refletindo sobre a noção de comunidade. 

Esse aporte teórico me permitirá criar inteligibilidade sobre os eventos de letramento 

analisados, que ocorrem em uma comunidade online de professores de inglês. 

 

5.1. Letramentos como práticas sociais 

 Por algum tempo, o letramento, no singular, foi entendido como a capacidade de 

compreender e produzir textos escritos; tratava-se de algo cognitivo e individual. Tal 

perspectiva, conhecida como “modelo autônomo de letramento” (STREET, 1985). No 

entanto, essa visão se mostra demasiadamente limitada para dar conta da complexidade dos 

letramentos. Os chamados “novos estudos do letramento” (DOBSON e WILLINSKY, 2009, 

p. 297) compreendem que esse não é simplesmente um ato cognitivo, mas acima de tudo algo 

de natureza social.  

 Orientados pelo segundo paradigma, podemos definir os letramentos como “formas 

socialmente reconhecidas de gerar, comunicar e negociar conteúdo significativo por meio de 

textos codificados no interior de contextos de participação em Discursos” (LANKSHEAR e 

KNOBEL, 2007). A menção à participação em Discursos implica que as pessoas se engajam 

em práticas de letramento não como indivíduos autônomos, mas como seres históricos, 

situados, imersos em um contexto social específico. É nesse sentido que se fala em “formas 

socialmente reconhecidas”: nossas práticas de negociação de significado são aprendidas no 

interior de um contexto particular, que as influencia ao mesmo tempo em que é influenciado 

— ou seja, reforçado ou redescrito — por elas.  

 Se os significados são gerados, comunicados e negociados de forma socialmente 

construída no interior de Discursos, eles não são dados, preexistentes, inerentes às palavras. 

Wenger (1998) explica que o significado é produto de dois processos complementares, 

denominados participação e reificação. O primeiro corresponde ao uso comum da palavra, 

podendo ser definido como “a experiência social de viver no mundo em termos de 

pertencimento a comunidades sociais e envolvimento ativo em iniciativas sociais” 

(WENGER, 1998, p. 55). Já o segundo se refere à cristalização de sentidos, que adquirem 

materialidade e dão uma ilusão de estabilidade e existência autônoma. Nos processos de 

produção de significado, apoiamo-nos nos sentidos que já fazem parte do nosso repertório, 
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que, tendo origem social e situada, podem ser reforçados (reificação) ou ressignificados em 

nossas (inter)ações (participação). Torna-se evidente, então, a natureza social, situada e fluida 

dos significados envolvidos nas práticas de letramento. 

 É essa noção de significado na qual se deve apoiar o princípio de “conteúdo 

significativo” da definição de Lankshear e Knobel citada. E, para que o processo descrito 

acima possa se dar para a produção de “conteúdo significativo”, é preciso que haja algo a 

partir do que se construa inteligibilidade: um texto, que é requisito imprescindível de qualquer 

prática de letramento. Não se deve, porém, restringir a noção de “texto” à linguagem verbal 

escrita: devemos considerar também textos orais, imagéticos, multimodais etc. Outro 

desdobramento da noção de conteúdo significativo é que, conforme a visão de significado 

apresentada, o conteúdo não é inerente nem universalmente significativo. Ele se torna 

significativo em determinados grupos de acordo com o repertório desses. Assim, é preciso 

analisar o que conta como letramento em determinado grupo para compreendê-lo. 

Os letramentos são, então, formas situadas de ação sobre o outro por meio de textos 

para atingir certos objetivos, ação essa que atua na construção do contexto no qual está 

inserida (BARTON e HAMILTON, 1998; SCRIBNER e COLE, 1981, apud LANKSHEAR e 

KNOBEL, 2008, p. 5). Para que os letramentos sejam estudados de forma coerente com a 

concepção delineada aqui, tal estudo requer uma orientação localizada e histórica (BARTON 

e HAMILTON, 1998), isto é, necessita ter por objeto eventos particulares de letramento, em 

vez de se objetivar uma compreensão “universal”. Isso exige uma abordagem interdisciplinar 

na linguística aplicada, que recorre a várias áreas de conhecimento para dar conta de um 

objeto de estudo complexo. 

Uma vez estabelecido o conceito de letramento, convém mencionar a distinção entre 

prática e evento de letramento feita por Barton e Hamilton (1998). A primeira consiste nos 

“modos culturais gerais de utilização da linguagem”, ou seja, são “o que as pessoas fazem 

com o letramento” (p. 6). As práticas de letramento não são diretamente observáveis, uma vez 

que “envolvem valores, atitudes, sentimentos e relações sociais” (p. 6). Já os eventos de 

letramento são as “atividades nas quais o letramento exerce um papel” (p. 7), sendo, então, 

observáveis. Como explicam os autores, a compreensão das práticas se dá indiretamente, por 

meio da análise dos eventos.  

Em uma dada sociedade — e entre diferentes sociedades —, há uma gama de práticas 

de construção de significado muito distintas; isso ocorre por diversos fatores, como 

tecnologias e sistemas semióticos. É por isso que Barton e Hamilton (1998, p. 9) afirmam que 

“há diferentes letramentos associados a domínios da vida distintos”. Em outras palavras, 
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quando muda a prática social de construção de significado, muda o letramento, de modo que 

cabe falar em “letramentos”, no plural. 

A participação em eventos e práticas que envolvem letramentos distintos envolve 

diferentes tipos de conhecimento, inclusive linguístico. Moita Lopes (2005), por exemplo, 

enfatiza a importância de ter no próprio repertório recursos semióticos associados ao inglês 

para melhor aproveitar o potencial da internet: para participar de diversos eventos de 

letramento digital, é preciso saber inglês — é o caso de sites e fóruns em inglês, e de 

ferramentas de bate-papo cujos participantes usem essa língua para se comunicar. Além disso, 

não é qualquer inglês que serve para qualquer situação comunicativa. Práticas de letramento  

— tanto online quanto offline — exigem diferentes tipos de inglês, estilos, gêneros etc. Assim 

como ninguém “sabe inglês” (cf. cap. 4), ninguém “tem letramento” ou “é digitalmente 

letrado”: tanto as formas de uso da língua quanto os modos de se engajar em diferentes 

letramentos não são informações de natureza geral cuja aprendizagem se encerre. Dito de 

outro modo, aprendemos os usos da língua e os letramentos ao desempenhar tarefas 

específicas na interação com interlocutores em contextos situados. Embora esse conhecimento 

passe a compor nosso repertório e, consequentemente, seja carregado para outras situações, 

estas envolvem uma atualização ad hoc de nosso conhecimento e repertório: utilizamos o que 

aprendemos com nossas experiências anteriores para compreender a prática de letramento 

atual; essa compreensão envolve um novo aprendizado, uma vez que precisamos identificar o 

que se mantém em relação ao que já sabemos, o que não se mantém, o que ainda não 

sabíamos mas agora precisaremos passar a saber.  

 Feitas estas considerações de caráter geral sobre os letramentos, passo agora à 

discussão dos letramentos digitais, que são as práticas sociais que me interessam neste 

trabalho. 

 

5.2. Letramentos digitais 

Lankshear (1997, apud Dobson e Willinsky, 2009, p. 298) define “letramentos 

digitais” como  

práticas sociais em que textos [...] são construídos, transformados, transmitidos, recebidos, 

modificados, compartilhados (ou utilizados de outra forma) em processos que empregam 

códigos que são digitalizados eletronicamente. 
 

Bawden (2008) argumenta que o chamado “letramento digital” é, na realidade, o 

estágio atual da noção de letramento, uma vez que “toda informação hoje é digital, foi digital 

ou pode ser digitalizada” (p. 19).  
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Em relação ao hipertexto, nome atribuído aos textos usados nos eventos de letramento 

digital, Lévy (2000) e Soares (2002) afirmam que, além de ser multimodal, é “constituído por 

nós (os elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, sequências musicais etc.) e 

por links entre esses nós, referências, notas, ponteiros, ‘botões’ indicando a passagem de um 

nó a outro” (LÉVY, 2000, p. 56), sendo potencialmente infinito. Assim, não apresenta uma 

ordem canônica de leitura, uma vez que cabe ao leitor criar seu próprio texto na medida em 

que deve selecionar por quais links transitar.  

No entanto, é preciso lançar um olhar crítico sobre a “inovação” na qual o hipertexto 

consistiria. Há hoje uma infinidade de textos impressos multimodais, como em jornais e 

revistas. Além disso, os textos acadêmicos costumam apresentar uma série de notas de rodapé 

e referências bibliográficas, de modo que, como no caso do hipertexto, cabe ao leitor traçar 

sua rota de leitura, que se torna potencialmente infinita na medida em que uma referência em 

um texto pode levar a outro, que também apresentará referências e assim sucessivamente. Fica 

claro, então, que, assim como há uma continuidade entre as “novas” e as “velhas” tecnologias, 

essa existe também entre os letramentos impressos e os chamados “novos” letramentos 

(DOBSON e WILLINSKY, 2009). O que o hipertexto tem de particular, então, não são 

características propriamente inovadoras, mas uma exacerbação de aspectos que já existiam em 

alguma medida nos textos impressos, o que traz consequências para as práticas de leitura e 

escrita37. Além disso, o uso feito dos textos digitais muitas vezes não difere muito daquele 

que se faz de textos impressos: muitos usuários da internet apenas leem notícias sem acessar 

nenhum link nelas contido ou publicar um comentário — ou seja, faz uma leitura muito 

semelhante à que faria se tal notícia estivesse em um jornal impresso. Cabe questionar, então, 

o que há de novo nos chamados “novos” letramentos, como muitas vez são chamados os 

letramentos digitais. 

Antes de tudo, tendo em vista a discussão na seção anterior, é preciso ter em mente 

que, embora seja frequente a expressão “letramento digital”, na verdade há letramentos 

digitais muito diferentes, uma vez que as pessoas interagem com os textos de maneira distinta 

com base em repertórios muito diferentes (LANKSHEAR e KNOBEL, 2008). Torna-se útil, 

então, a noção de mindset: 

A ideia de mindset geralmente se refere a um ponto de vista, perspectiva, ou estrutura de 

referência através do qual indivíduos ou grupos de pessoas experimentam o mundo, 

interpretam ou produzem sentido a partir do que encontram e respondem ao que 

experimentam. Os mindsets podem ser descritos como conjuntos de suposições, crenças, 

valores e modos de fazer as coisas que nos orientam para o que experimentamos e nos 

                                                
37 “Leitura” e “escrita” devem ser entendidas em sentido amplo, não se limitando a textos verbais na modalidade 

escrita. 
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inclinam a entender e reagir de algumas formas mais do que outras. (LANKSHEAR e 

KNOBEL, 2007, p. 31) 

 

Nota-se na definição de Lankshear e Knobel que, apesar de conter “mind” (em inglês, 

“mente”) em sua morfologia, os mindsets não são meros aparatos cognitivos; são, acima de 

tudo, sociais, o que está de acordo com a visão dos letramentos delineada até aqui. Os autores 

também esclarecem que os mindsets não são fixos; são, ao contrário, fluidos, mutáveis, 

dinâmicos, uma vez que são construídos socialmente e sempre há a possibilidade de os 

indivíduos se engajarem em novas práticas sociais38. Sendo os mindsets construídos 

socialmente, de forma situada, torna-se evidente que mudanças históricas significativas 

podem fazer emergirem novos mindsets; estes, por sua vez, dão origem a novos letramentos. 

Para compreender os letramentos digitais, é preciso refletir sobre os mindsets que orientam o 

engajamento em tais práticas. 

Lankshear e Knobel (2007) distinguem dois mindsets39 que coexistem na 

contemporaneidade. O primeiro “entende que o mundo contemporâneo está essencialmente 

como tem sido ao longo do período moderno-industrial, porém agora mais tecnologizado, ou 

então tecnologizado de uma forma nova e muito sofisticada” (LANKSHEAR e KNOBEL, 

2007, p. 33-34). Aqueles que se orientam pelo chamado mindset 1 trazem para os letramentos 

digitais o mesmo repertório do mundo pré-digital ou da realidade offline, como no que diz 

respeito a valor, propriedade, conhecimento e relações. Nesse mindset, opera-se com uma 

noção de espaço bem delimitada, referindo-se esse termo àquele físico, que é visto como o 

único. Tenta-se operar com o hipertexto da mesma forma como se lida com os livros 

impressos, o que por vezes causa desorientação face a textos muito inovadores. E, nessa 

interação com o texto ou por meio do texto, o foco está no conhecimento individual, de modo 

que se prestigia a figura do “especialista”: alguém que individualmente “detém” profundo 

conhecimento sobre determinado assunto e é tido como uma figura de autoridade. 

Já o segundo mindset opera a partir de outras ordens de indexicalidade e compreende 

que há no mundo crescentes diferenças em relação ao passado, resultantes do fato de “as 

pessoas imaginarem e explorarem como o uso das novas tecnologias pode se tornar parte do 

processo de transformar o mundo em algo (mais) diferente de como ele atualmente é” 

(LANKSHEAR e KNOBEL, 2007, p. 34). O mindset 2 pressupõe que as formas tradicionais 

                                                
38 Isso não significa, obviamente, que muitas pessoas não tenham a sensação de que os mindsets são fixos. Tal 

impressão resulta da concretude que eles adquirem a partir da cristalização de significados, que ocorre por meio 

de contínuas repetições. 
39 Convém considerar que esses dois mindsets são apenas tipos ideais. Na realidade, há sujeitos cujas visões de 

mundo incluem elementos de ambos, e pessoas que se orientam por um mindset para realizar determinadas 

atividades e por outro mindset para desempenhar outras.  
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de ver o mundo e agir nele e sobre ele não são adequadas ao cenário contemporâneo, já tão 

diverso do passado. À visão industrial da produção como a utilização de ferramentas para 

produzir artefatos materiais acabados, impõe-se a noção pós-industrial a partir da qual os 

“produtos”, sempre inacabados, são formas de se fazer outra coisa; as ferramentas têm como 

função possibilitar ou mediar relações entre as pessoas. Por essa lógica, os textos são vistos 

não como produtos, mas como processos. Os usos das tecnologias digitais característicos 

desse mindset são baseados não em grandes quantidades de conhecimento enciclopédico de 

especialistas, mas na inteligência coletiva: ninguém “detém” o conhecimento sozinho; este é 

construído no, pelo e para o grupo. A autoridade do “especialista” é, desse modo, distribuída, 

sendo algo coletivo disperso na comunidade. Essa inteligência coletiva tende a ser beneficiada 

pelo aumento no número de participantes, que trazem consigo diferentes conhecimentos, 

como é o caso de uma comunidade internacional como a estudada nesta pesquisa. E o 

conhecimento coletivo ali produzido pode, então, ser apropriado e informar as práticas 

pedagógicas dos professores que participam desse fórum. Por isso, argumento que esse tipo 

de contexto pode ser um grande aliado de professores em busca de meios para reconfigurar 

suas atividades docentes — embora também possa, sem dúvida, ser locus de cristalização de 

práticas tradicionais.  

A perspectiva do segundo mindset também prevê uma “fratura do espaço” 

(LANKSHEAR e KNOBEL, 2007), uma vez que o “virtual” também é considerado “real”. O 

espaço se desmembra, então, em dois: um físico e outro digital; no entanto, não há uma 

separação rígida entre eles, que estão em constante interação, uma vez que a tecnologia é 

constitutiva da nossa vida cotidiana. Essa noção é interessante porque é compatível com a 

compreensão de que, como os letramentos são práticas sociais, os espaços virtuais são reais na 

medida em que neles operam relações sociais com o outro, que trazem consequências para os 

sujeitos envolvidos, suas crenças, seus modos de se relacionarem e de estarem no mundo. 

No que diz respeito à tecnologia digital, o mindset 2 corresponde à chamada Web 2.0. 

Esse termo, cunhado por Tim O’Reilly na década de 2000, refere-se a “um conjunto de 

tecnologias destinadas a dotar o usuário de um maior protagonismo na [internet]. A Web 2.0 é 

um modo de conceber a internet em que o essencial são as conexões entre os usuários” 

(ACÍN, 2006, apud ARRIAZU et al., 2008, p. 216). Como explicam Arriazu et al. (2008), o 

elemento central da Web 2.0, como indica a própria definição dessa, é o papel do usuário. Na 

Web 2.0, desfaz-se a distinção entre produtores e consumidores. Surge, então, a noção do 

prosumer (junção das palavras inglesas producer — produtor — e consumer — consumidor). 

O princípio é que os usuários não apenas consumam o conteúdo produzido por uma 
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instituição, por especialistas ou por seus pares, mas que, além disso, também produzam 

conteúdo eles mesmos. Esse novo usuário tem, então, um papel central, pois é corresponsável 

pelo desenvolvimento da chamada inteligência coletiva. Os dispositivos caracterizados como 

Web 2.0 são justamente aqueles que pressupõem esse novo tipo de usuário.  

Um exemplo disso é a chamada folksonomy40 (LANKSHEAR e KNOBEL, 2007). 

Enquanto a taxonomia é um sistema de classificação relativamente estanque feito por 

especialistas, a folksonomy é um sistema no qual qualquer usuário pode acrescentar uma tag 

(isto é, uma palavra-chave) a determinado texto (entendido, convém lembrar, em sentido 

amplo). Desse modo, quanto mais usuários utilizarem os textos e incluírem tags pertinentes, 

mais eficiente será seu uso futuro. Nota-se, assim, que, enquanto na Web 1.0 a existência de 

um grande número de usuários é fonte de problemas operacionais, a Web 2.0 não apenas 

comporta um crescimento ilimitado como também depende deste para se aprimorar 

(ARRIAZU et al. 2008). 

Davies e Merchant (2009, p. 5) fazem uma boa síntese da Web 2.0 ao postularem 

como suas características centrais presença, modificação, conteúdo gerado pelo usuário e 

participação social. A primeira se refere a não apenas acessar determinado conteúdo de forma 

esporádica, mas a participar regularmente de uma comunidade, mantendo uma identidade ali 

e nela contribuindo periodicamente. Essa contribuição regular é o conteúdo gerado pelo 

usuário, da qual depende a ideia de inteligência coletiva; esse aspecto configura uma 

mudança na relação com o conhecimento (LÉVY, 2000; DOBSON e WILLINSKY, 2009), 

que descrevi ao abordar o mindset 2. Modificação se refere tanto à alteração do conteúdo 

gerado por outros usuários quanto a um alto grau de personalização permitido pelas 

plataformas da Web 2.0. 

Devido ao papel central que a produção do usuário exerce, Arriazu et al. (2008) 

argumentam que, de certa forma, a Web 2.0 não é apenas uma tecnologia, mas uma atividade; 

segundo os autores, “a Web 2.0 não está aí, é trazida à vida e feita real através de toda uma 

série de práticas [sociais de letramento] que se desenvolvem” (p. 205). É nesse sentido que 

Martin (2008) afirma que a competência (antes considerada em si o letramento, como 

explicado na seção 5.1) é apenas um pré-requisito para o uso, que, por sua vez, inclui a 

transformação.  

Neste ponto, cabe retomar a pergunta que gerou a discussão sobre os mindsets em 

competição e a Web 2.0: o que são os “novos” letramentos? Ou melhor, seriam todos os 

                                                
40 Palavra derivada de taxonomy (“taxonomia” em inglês). O substantivo inglês folk se refere às pessoas, aos 

membros de um grupo em geral. 
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letramentos digitais “novos”? Parece-me evidente que as práticas na Web 2.0 orientadas pelo 

segundo mindset o são. Todavia, como argumentei durante a discussão do hipertexto, podem-

se fazer usos bastante tradicionais da internet, como ler uma notícia como se lê um jornal41. É 

por isso que, seguindo Lankshear e Knobel (2007) acredito que nem todos os letramentos 

digitais podem ser considerados “novos” letramentos. Esses autores defendem que, para que 

um letramento seja considerado “novo”, ele deve não apenas ser novo em termos da 

tecnologia na qual se apoia, mas também em termos de ethos42. Em outras palavras, os 

“novos” letramentos são aqueles ocorridos na Web 2.0 cujas práticas se orientam pelo 

segundo mindset43. 

Um exemplo de plataforma Web 2.0 é o site Wikipedia (http://www.wikipedia.org)44. 

Trata-se de uma enciclopédia online disponível a todos cujos verbetes são escritos pelos 

próprios usuários. Qualquer um pode facilmente alterar verbetes existentes para melhorá-los 

ou criar novos verbetes. Os usuários são os responsáveis por monitorar e desenvolver a 

inteligência coletiva, de modo que, sem sua participação, não haveria conteúdo para ser 

consultado. Outro exemplo são as redes sociais, como o Facebook 

(http://www.facebook.com), que adquiriram grande popularidade e atualmente vêm se 

multiplicando (KNOBEL e LANKSHEAR, 2008).  

Um tipo de ambiente Web 2.0 anterior a esses são os fóruns online. Há algum tempo, 

era comum sites Web 1.0 (isto é, destinados majoritariamente a um leitor que desejasse 

consumir conteúdo produzido pelos donos do site) contarem com uma seção chamada fórum. 

Nesses fóruns, cabe aos usuários iniciar discussões (intituladas “topics” ou “threads” em 

inglês e “tópicos” ou “discussões” em português), sendo que cada discussão deve ter um 

título. Os títulos das discussões aparecem um abaixo do outro em uma grande lista, muitas 

vezes com informações adicionais como data de criação, nome do criador e data da última 

contribuição. Ao clicar no título de uma discussão, o internauta é levado à discussão 

propriamente dita. No topo da página, aparecem a mensagem publicada pelo iniciador da 

discussão. Os leitores então podem escrever mensagens para participar da conversa; estas 

                                                
41 Poder-se-ia argumentar que, mesmo para se chegar à tal notícia na Internet, é preciso habilidades que não são 
necessárias à leitura de um jornal. Todavia, parece-me exagero usar o mero conhecimento técnico de como 

operar as funções básicas de um computador ligado à internet para defender que se trata de uma grande inovação 

ou de um “novo” letramento. 
42 Podemos definir ethos de maneira simples como “modos de agir na construção de conhecimento, significados, 

valores e ideologias” (MOITA LOPES, s/d). 
43 Com efeito, alguns letramentos offline apresentam o ethos dos “novos” letramentos, caracterizando-se por 

aspectos como a participação e a inteligência coletiva. Nesse sentido, eles se aproximam dos “novos” 

letramentos. 
44 Para uma discussão sobre a Wikipedia como locus de “novos” letramentos, ver Lankshear e Knobel (2007). 
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passam a aparecer na mesma página que a que deu origem à discussão, todas ordenadas por 

data, formando um único texto com múltiplos autores, uma grande conversa. É comum os 

participantes, em vez de dirigirem seu discurso a interlocutores específicos, dirigirem-no a 

todos os leitores da discussão; entretanto, também há mensagens dirigidas a usuários 

específicos. Normalmente o nome do autor (um nome de usuário, que muitas vezes não 

corresponde ao nome de batismo) aparece junto a sua mensagem; em alguns fóruns, clicar 

nesse nome leva a uma página contendo mais informações sobre esse autor. Muitos fóruns 

contam com diferentes seções, de modo a agrupar discussões tematicamente semelhantes. É o 

caso do fórum aqui pesquisado, que é destinado a professores de inglês e se divide em oito 

seções temáticas: “General discussion on teaching English”, “Being a teacher”, “Grammar 

and vocabulary”, “Methodology and approaches”, “Motivation and classroom management”, 

“Pronunciation”, “Resources, tools and activities” e “Skills”. Embora os fóruns venham 

perdendo espaço para as redes sociais, ainda há muitos com grande atividade na internet, 

como é o caso do estudado. 

É comum a referência a contextos Web 2.0 como comunidades online. Discuto, agora, 

alguns conceitos de “comunidade” que podem auxiliar a compreensão do contexto de 

pesquisa. 

 

5.3. Comunidades 

A primeira perspectiva sobre as comunidades que discutirei é a distinção feita por 

Wertsch (s/d) entre comunidades implícitas e comunidades imaginadas. Uma comunidade 

implícita é “um grupo de indivíduos que usam um conjunto comum de ferramentas culturais, 

embora possam não ter consciência desse fato e não fazer qualquer esforço para criar ou 

reproduzir sua coletividade” (p. 2). O autor exemplifica dizendo que os usuários de um 

programa de computador para a edição de textos constituem uma comunidade implícita, 

mesmo que não conheçam uns aos outros. Do mesmo modo, formam uma comunidade 

implícita as pessoas que apreciam as músicas de determinado artista mas não se veem como 

parte de uma comunidade de admiradores. Podemos entender que os usuários do fórum 

estudado são membros de uma comunidade implícita de professores de inglês. Tendo em vista 

a multiplicidade dos contextos internacionais em que esses professores exercem suas 

atividades profissionais, o grau de semelhança entre a realidade dos membros dessa 

comunidade implícita é muito variável: em uma ponta do contínuo, há professores que 

compartilham visões de língua e ELI muito semelhantes porque globalizadas pela academia e 
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pela indústria do ELI, como é o caso de certos métodos comunicativos; na outra ponta, pode 

haver profissionais lecionando em contextos tão distintos que seu único traço comum seja o 

fato de se entenderem como professores da mesma língua (embora, tendo em vista a discussão 

nos capítulos 3 e 4, essa língua possa estar longe de ser a mesma). 

Já em uma comunidade imaginada — conceito tomado de Anderson (1983) —, além 

do uso de ferramentas culturais comuns, há “uma ênfase em reconhecer ou imaginar a 

coletividade e a criar ou reproduzir” (WERTSCH, 1998, p. 3). Isso significa que, ao contrário 

das comunidades implícitas, as imaginadas são reconhecidas por seus membros. Nem todos os 

professores (membros da comunidade implícita) necessariamente se reconhecem como 

membros de uma comunidade (local, nacional ou internacional) de professores. No entanto, 

muitos se entendem como tal e creem ter muito mais em comum do que simplesmente o 

mesmo título profissional. Esse senso de comunidade pode impulsionar intercâmbios de 

saberes, e a Web 2.0 potencializa isso. 

Outro conceito relevante é o de comunidade de prática, desenvolvido por Wenger 

(1998). Uma comunidade de prática apresenta três características: engajamento mútuo, 

iniciativa conjunta e repertório compartilhado. O engajamento mútuo, ou seja, a 

coparticipação, é o que define o pertencimento à comunidade; não significa, contudo, que haja 

homogeneidade entre os membros. A iniciativa conjunta, por sua vez, é mais do que um 

objetivo declarado — na verdade, nem sempre todos os participantes têm consciência de qual 

é essa iniciativa. Ela consiste nos princípios norteadores da atividade que dão sentido ao 

engajamento mútuo e “cria entre os participantes relações de responsabilidade mútua que se 

tornam parte integrante da prática” (WENGER, 1998, p. 78). O autor acrescenta que “essas 

relações de responsabilidade incluem o que importa e o que não importa” (p. 81), isto é, o que 

conta e o que não conta como letramento. Finalmente, o repertório compartilhado consiste 

nos “elementos heterogêneos que recebem coerência pelo fato de serem todos parte da prática 

de uma comunidade em busca de uma iniciativa” (p. 82) e “combina elementos reificativos e 

participativos” (p. 83).  

O fórum estudado pode ser considerado uma comunidade de prática na medida em que 

apresenta engajamento mútuo (leitura e escrita recorrentes no fórum), iniciativa conjunta 

(relacionada à troca de conhecimentos profissionais e materiais didáticos) e um repertório 

compartilhado (constituído pelos conhecimentos profissionais que são trazidos ao grupo e 

utilizados na construção da inteligência coletiva). Não obstante, o caráter dinâmico da Web 

2.0 nos obriga a repensar alguns pontos da caracterização proposta por Wenger (1998). 

Embora o autor não exclua a possibilidade de entrada e saída de membros, sua noção de 
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comunidade é normalmente associada a contextos offline que apresentam um grau 

considerável de estabilidade. Já locais como o fórum em estudo se caracterizam por uma 

grande mobilidade: a todo tempo há pessoas entrando, e muitas deixam de retornar a partir de 

um dado momento. Com efeito, os usuários listados pelos sites como membros das ditas 

comunidades muitas vezes não o são de fato: muitos são os que não retornam há um tempo 

considerável, mas o fato de terem se cadastrado faz com que continuem listados entre os 

membros. O caráter assíncrono e livre de copresença física desses ambientes propicia essas 

participações livres de vínculos, com participantes sazonais e usuários que interagem apenas 

ocasionalmente, sem que possam realmente ser considerados membros de uma comunidade, 

seja em classificações êmicas (dos próprios membros) ou éticas (de observadores externos).  

Não é à toa que Gee (2004) questiona a descrição de certos contextos como 

comunidades de prática. Segundo o autor, a noção de comunidade de prática é essencialmente 

uma forma de rotular grupos, e o pertencimento tem um papel central nisso. No entanto, como 

Gee afirma, as pessoas podem frequentar um mesmo espaço e interagir umas com as outras 

sem se considerar membros de uma mesma comunidade, ou podem ser membros de formas e 

em graus diversos, como ocorre no site estudado aqui. Embora me pareça evidente a 

existência de uma comunidade de prática — ou de comunidades de prática — no fórum 

analisado, seria questionável descrever todo o fórum como uma única grande comunidade de 

prática. Nesse sentido, pode ser vantajoso concebê-lo como um espaço (GEE, 2004), no qual 

os sujeitos interagem e geram conteúdo. 

Esse espaço apresenta algumas características do que Gee (2004) denomina espaços 

de afinidade. Primeiramente, há o empenho mútuo relacionado ao ELI, que também 

caracterizaria uma comunidade de prática. Além disso, trata-se de um espaço compartilhado 

por novatos e usuários experientes, todos reunidos pelo interesse comum no ELI. Ademais, os 

usuários podem gerar conteúdo — algo típico da Web 2.0 —, e muitos o fazem em grande 

quantidade e com frequência significativa. Não obstante, esse espaço comporta diferentes 

formas de participação e atividade. Finalmente, há a valorização do que Gee (2004, p. 86) 

chama de “conhecimento disperso”, isto é, a pulverização da autoridade do especialista como 

parte da criação de uma inteligência coletiva, algo típico do mindset 2.  

Essas ressalvas devem ser lembradas ao se considerar esse contexto uma comunidade. 
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6 CONTEXTO E METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa é orientada pelo paradigma construtivista e por uma metodologia 

qualitativa de cunho etnográfico. Primeiramente, descrevo o contexto de pesquisa e a mim 

mesmo como pesquisador. Em seguida, nas seções 6.3 e 6.4, apresento o paradigma de 

pesquisa adotado e discuto as escolhas metodológicas feitas. Em 6.5 algumas questões éticas 

concernentes à pesquisa. Finalmente, na seção 6.6, apresento o instrumental analítico utilizado 

na análise dos dados. 

 

6.1. Contexto de pesquisa 

 Os dados da pesquisa foram gerados a partir de discussões online nos fóruns de um 

site que tem como público-alvo professores de inglês como língua adicional produzido em 

parceria por instituições anglófonas que gozam de considerável prestígio internacional. Nele 

se encontram diversos recursos para esses docentes, desde artigos sobre diferentes aspectos do 

ensino do idioma até materiais para serem utilizados em sala de aula. Segundo o próprio site, 

seus fóruns são “o lugar para você fazer perguntas relacionadas ao ensino para colegas de 

todo o mundo e também oferecer suas sugestões”.  

Nos fóruns, estão publicadas mais de 3 mil mensagens, que integram mais de 800 

discussões, denominadas “tópicos”. Como já mencionado, estes se organizam tematicamente 

em oito seções: “General discussion on teaching English”, “Being a teacher”, “Grammar and 

vocabulary”, “Methodology and approaches”, “Motivation and classroom management”, 

“Pronunciation”, “Resources, tools and activities” e “Skills”. As próprias seções já sinalizam 

crenças supostamente compartilhadas pelos usuários projetados, como o papel central de 

gramática, vocabulário e pronúncia, que contam com seções próprias; a divisão da 

performance em quatro habilidades básicas (produção oral, compreensão oral, produção 

escrita, compreensão escrita); a utilidade de métodos pré-frabricados, normalmente 

exportados pelos grandes centros de Linguística Aplicada e ELI do Norte (cf. PHILLIPSON, 

1992); o papel secundário de outras questões, que não contam com seções próprias, como a 

transculturalidade, embora elas eventualmente emerjam, como mostrarei no capítulo analítico.  

Na maior parte das discussões, os professores compartilham sugestões e experiências 

relacionadas ao ensino de inglês; algumas são mais gerais, como em que medida é 

aconselhável o uso da língua materna dos alunos em sala de aula, ao passo que outras são 

altamente específicas, como atividades que podem ser usadas para ensinar determinado tempo 

verbal em uma turma com certas características específicas. Além disso, os interactantes dão 
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sugestões a outros que estão se iniciando ou desejam se iniciar na profissão, e discutem 

possibilidades de cursos e certificações para qualificação profissional. Em geral, essas 

discussões são iniciadas quando um membro do fórum pede ajuda com alguma questão ou faz 

uma pergunta; os demais participantes do fórum então respondem e, ao fazê-lo, também se 

posicionam, explícita ou implicitamente, em relação ao que foi dito pelos respondentes 

anteriores. 

Todo o conteúdo dos fóruns pode ser acessado por qualquer pessoa. Isso amplia 

consideravelmente o alcance potencial dos Discursos ali entextualizados: eles podem afetar a 

visão de mundo e a prática pedagógica não apenas de quem participa das discussões, mas de 

leitores “invisíveis”, ou lurkers, que visitam os fóruns frequente ou esporadicamente e, apesar 

de lerem o que é publicado, não se cadastram no site nem participam das discussões. Para 

publicar mensagens nos fóruns, no entanto, é preciso realizar um cadastro gratuito. 

Cada usuário possui uma página pessoal, denominada perfil, na qual pode publicar 

informações sobre si, tais como localização geográfica e interesses; esse perfil, porém, não é 

visível a quem não é membro do site45. Nas mensagens postadas nos fóruns, as únicas 

informações disponíveis sobre os autores das mensagens são o nome de usuário (que, em 

muitos casos, parece corresponder ao nome real dos sujeitos, embora a veracidade dessa 

informação não possa ser averiguada nem haja motivos para fazê-lo) e um avatar (isto é, uma 

imagem que o represente); nas interações observadas, notei que a maioria dos usuários não 

possui um avatar, embora também haja um número considerável de usuários que utilizem 

como avatar o que aparenta ser fotografias do próprio rosto. O site não disponibiliza o número 

de usuários registrados, tampouco a localização geográfica destes. Não obstante, observando 

as interações online, nota-se a presença de internautas que, por meio de suas mensagens e 

nomes de usuário, constroem-se como oriundos de diferentes partes do mundo, dos três 

círculos de Kachru (cf. seção 3.1).  

 

6.2. O pesquisador 

 Formado em Letras (Português-Inglês) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

atuo como professor de língua inglesa desde 2007. Minha experiência de aprendizagem 

formal da língua se deu em um curso de idiomas cuja metodologia era baseada no modelo 

audiolingual de ensino de línguas (cf. LARSEN-FREEMAN, 2000; RICHARDS e 

RODGERS, 2001). Durante esse tempo, julgo que também houve aprendizagem significativa 

                                                
45 Devido a essa restrição à visualização dos perfis, as informações destes não fizeram parte do corpus da 

pesquisa (cf. seções 6.4 e 6.5). 
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por meio do contato com a língua via jogos eletrônicos, internet, programas de televisão, 

filmes e músicas.  

Em minha atividade profissional, porém, acabei indo do audiolingualismo para 

propostas baseadas na chamada abordagem comunicativa (cf. LARSEN-FREEMAN, 2000; 

RICHARDS e RODGERS, 2001). Um desses contextos foi o Curso de Línguas Aberto à 

Comunidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Clac/UFRJ), que me permitiu, 

paralelamente à prática em sala de aula, participar de sessões de orientação voltadas para o 

desenvolvimento docente, propiciando importantes reflexões teórico-metodológicas. 

O contato com uma LA baseada na visão socioconstrucionista do discurso e das 

identidades sociais desde a graduação, como aluno de iniciação científica, aliado às sessões de 

orientação do Clac, permitiu acostumar-me ao desconcerto constante causado por um 

questionamento ininterrupto das bases ontológicas e epistemológicas com as quais se opera no 

ensino-aprendizagem de inglês, desconcerto esse que pode ser uma boa oportunidade para a 

substituição de práticas pedagógicas naturalizadas por outras que pareçam mais responsivas às 

necessidades contemporâneas.  

Como narrei na introdução, meu primeiro contato com teorizações relativas ao ILF se 

deu em uma das disciplinas do curso de graduação. Esse interesse se aprofundou quando, no 

discurso de colegas e em minha própria prática pedagógica, identifiquei reminiscências de 

posições questionáveis sobre essa língua e uma dificuldade de incorporar orientações teóricas 

sobre o ILF à sala de aula. Assim como muitos colegas, julgo que minhas aulas normalmente 

não dão conta de uma série de aspectos importantes que resultam do estatuto do ILF e me vejo 

na necessidade de encontrar meios de operacionalizar mudanças apesar de limitações 

institucionais, metodológicas, temporais etc. Foi isso que me motivou a pesquisar o tema: por 

um lado, o estudo dessas questões pode me auxiliar a redesenhar minhas aulas e, por outro, a 

pesquisa desenvolvida pode ajudar outros profissionais a rever seu discurso e suas práticas.  

Embora, antes de delinear o projeto de pesquisa, eu não costumasse frequentar o site 

pesquisado, minha experiência profissional me mostra a relevância do estudo de sites de e 

para professores. Isso porque já fiz uso em sala de aula de diversas atividades baseadas em 

ideias, reflexões e discussões online às quais tive acesso. Em momentos de dificuldade 

durante a preparação de aulas, já recorri à experiência de outros professores graças à internet.  

Ademais, vejo em meu cotidiano evidências constantes da relevância de uma 

reorientação do ELI baseado no papel contemporâneo da língua. Um exemplo são sites que 

frequento nos quais usuários de diferentes partes do mundo interagem em inglês, mostrando a 
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obsolescência de alguns aspectos tradicionalmente enfatizados nas salas de aula e a relevância 

de outros que normalmente não são abordados pelos professores de línguas.  

 A necessidade desta breve autodescrição como pesquisador, bem como meu olhar 

sobre o contexto de pesquisa, os dados e a própria prática científica são fruto de determinadas 

concepções ontológicas, epistemológicas e metodológicas características do paradigma de 

pesquisa adotado, que é discutido na seção a seguir. 

 

6.3. O paradigma construtivista e a abordagem qualitativa 

Toda pesquisa científica é feita com base em determinados princípios, que compõem 

um paradigma. Este pode ser definido como “o sistema básico de crenças ou visão de mundo 

que guia o investigador não apenas nas escolhas metodológicas mas também em maneiras 

ontológica e epistemologicamente fundamentais” (GUBA e LINCOLN, 1994, p. 105). Essa 

visão de mundo “define, para quem a adota, a natureza do ‘mundo’, o lugar do indivíduo nele 

e a gama de possíveis relações com esse mundo e suas partes” (ibid., p. 107).   

O paradigma adotado pode ser denominado construtivista (GUBA e LINCOLN, 

1994), construtivista social (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998) ou 

socioconstrucionista (FABRÍCIO, 2006). Tal paradigma opera a partir de uma ontologia dita 

relativista, pois se acredita que não existe uma realidade preexistente ao discurso; ao 

contrário, as práticas sociais constroem a “realidade”. Devido à infinidade de Discursos sendo 

construídos e interagindo, pode-se falar em múltiplas realidades. Nessa perspectiva, o que 

normalmente é referido como “a realidade”, considerada única, é algo construído que, desde o 

início do processo de socialização, aprendemos por meio dos Discursos aos quais somos 

expostos. “A realidade”, então, consistiria em um conjunto de crenças discursivamente 

construídas que, adquirindo status de “fatos”, configuram regimes de verdade. No entanto, há 

diferentes regimes de verdade em competição, que não podem ser hierarquizados quanto a sua 

“veracidade” porque não haveria uma realidade a ser “representada” ou “falseada”; assim, 

podemos entender que “realidade” é algo relativo, dependente de seu contexto de construção. 

Esse uso que Guba e Licon (1994) fazem do termo “relativismo”, então, não significa 

que todos os Discursos sejam válidos. Acredito que determinadas construções discursivas são 

altamente desejáveis, como a igualdade social e os direitos humanos; esse “relativismo” não 

significa que seja aceitável, por exemplo uma realidade socialmente construída na qual 

práticas racistas sejam vistas como “normais”. Não podemos abrir mão de um compromisso 
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ético: rejeitar Discursos que causem sofrimento humano (MOITA LOPES, 2006) e questionar 

as oportunidades que uns têm em detrimento de outros (VENN, 2000). 

 Adotando-se esse tipo de ontologia, não faz sentido ver a prática da pesquisa como a 

descoberta “da verdade” no sentido tradicional. Ao contrário, como explicam Guba e Lincoln 

(1994), o conhecimento não é “descoberto” pelo pesquisador, mas criado46. É por isso que 

Fabrício (2006) argumenta que devemos trabalhar com verdades contingentes, submetidas, 

assim como todos os nossos princípios e práticas epistemológicos, a uma constante 

autocrítica.  

 Ademais, essa posição ontológica e epistemológica significa que nenhuma prática 

discursiva é neutra — nem as acadêmicas. O pesquisador é sempre guiado por princípios, 

atravessado por Discursos; a própria existência de certo tema ou questão já é produto de 

determinadas visões (cf. FOUCAULT, [1969] 2008). Da mesma forma, não há observação 

objetiva, visto que essa é sempre feita por um pesquisador que é um sujeito social, com sua 

biografia e seus atravessamentos discursivo-identitários. Portanto, é impossível — e mesmo 

indesejável — que o pesquisador procure omitir sua presença ou a influência de suas crenças 

na pesquisa; ele deve, ao contrário, explicitar sua voz, apontar o lugar de onde fala, deixar 

claras sua motivação, sua perspectiva, seu olhar como sujeito social situado — em suma, 

assumir-se interessado e deixar explícito de que forma (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 

2006). 

 Se as práticas discursivas acadêmicas são constitutivas da realidade social e não 

podem ser avaliadas quanto a sua “veracidade”, respondem, nesta perspectiva, a outras 

condições de relevância. Em vez de almejar um conhecimento “mais verdadeiro”, é 

necessário apontar os ganhos do conhecimento que se produz — ganhos epistêmicos, sociais, 

éticos etc. Em outras palavras, não se trata de dizer que uma teorização seja melhor que outra, 

mas de apontar as vantagens que apresenta, as questões de que dá conta e como contribui para 

a construção de um mundo social mais ético. Nesse sentido, Moita Lopes (2006) é enfático ao 

afirmar que a linguística aplicada (LA), compreendida como uma ciência social, é lugar de 

problematizar a vida social.  

 Se, sob a perspectiva construtivista, a LA é um campo que busca investigar as práticas 

discursivas que constroem realidades sociais, certas abordagens metodológicas se fazem mais 

adequadas que outras. Se é nas interações locais, situadas, que são construídos os significados 

                                                
46 Isso não significa, obviamente, que o pesquisador possa deliberadamente “inventar” resultados, agindo de má 

fé. Na verdade, implica a imprescindibilidade de que o pesquisador apresente, no maior grau de detalhamento 

possível, suas escolhas e seus procedimentos, justificando-os.  
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que criam o que entendemos por realidade social, é preciso que os linguistas aplicados se 

debrucem sobre tais interações, estudando-as em suas particularidades. Logo, métodos 

qualitativos se mostram mais condizentes com esses princípios do que aqueles quantitativos 

que, ao produzir suas estatísticas para fazer grandes generalizações, muitas vezes apagam o 

contextual, o particular. Não é à toa que Zygmunt Bauman (1992) dissocia saliência estatística 

e significância social/epistemológica: segundo o autor, algo estatisticamente desprezível pode 

ter um valor inestimável; muitas vezes, em uma realidade local que recebe pouca atenção, 

ocorrem coisas únicas pouco conhecidas que podem indicar alternativas para problemas 

gerais, por exemplo.  Assim sendo, a importância de uma pesquisa não está atrelada a sua 

reprodutibilidade ou a sua possibilidade de ser universalizada, mas a sua relevância para as 

pessoas que vivem as práticas sociais estudadas.  

Esse olhar situado da pesquisa qualitativa também permite evitar o apagamento dos 

participantes (pesquisados e pesquisador) como sujeitos sociais, criticado por Moita Lopes 

(2006). Em outras palavras, o sujeito cartesiano (uno, racional e associal) dá lugar a um 

sujeito descentrado. Este não é uno e constante, mas múltiplo, apresentando-se de maneiras 

distintas em diferentes contextos; não é dotado de uma razão transcendental, mas orientado 

por significados construídos socialmente; suas ações não são resultado de uma essência 

individual ou humana, mas orientadas por seus múltiplos atravessamentos discursivo-

identitários (MOITA LOPES, 2002). 

Este tipo de pesquisa, então, não se propõe a fazer grandes generalizações, mas a 

“explorar as visões dos participantes sobre a situação em estudo” (DÖRNYEI, 2007, p. 38); 

portanto, seus dados consistem em textos (não exclusivamente verbais). Como explica 

Dörnyei (2007, p. 38), os dados são gerados em “contextos naturais”, isto é, não são tomadas 

medidas para controlar ou limitar variáveis, ações dos participantes etc. O autor também 

esclarece que, nesse tipo de pesquisa, os resultados obtidos — ou melhor, construídos — são 

apenas uma interpretação possível, não a única “verdadeira”.  

Em consonância com essas posições teórico-epistemológicas, o presente estudo tem 

por objetivo investigar as construções discursivas do inglês e de seus falantes feitas pelos 

sujeitos sociais que participam de e coconstroem um contexto específico (o fórum 

investigado), o que torna a abordagem qualitativa particularmente adequada. A relevância da 

pesquisa está em sua potencial contribuição para a compreensão dos sentidos que orientam o 

ELI na contemporaneidade, visando à operacionalização em sala de aula de práticas 

pedagógicas responsivas às demandas trazidas pelo papel de língua franca global que o inglês 

hoje exerce.  
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Passo, agora, à apresentação da metodologia propriamente dita.  

 

6.4. Design metodológico 

O estudo aqui discutido tem cunho etnográfico, ou seja, faz uso de elementos típicos 

das etnografias. Estas têm por objetivo “descrever e analisar as práticas e crenças das 

culturas”, entendidas em sentido amplo (DÖRNYEI, 2007, p. 130)47. Esse objetivo se faz 

presente nesta pesquisa, embora a descrição e análise que me proponho a fazer diga respeito à 

temática específica do ILF. A abordagem etnográfica é altamente flexível e, por isso, é muitas 

vezes combinada a outras (FRAGOSO et al., 2010).  

De acordo com Dörnyei (2007), uma das principais características da etnografia é o 

“engajamento prolongado no contexto natural” (p. 131, ênfase no original), ou seja, o 

trabalho de campo. Uma imagem clássica de etnografia é a do antropólogo que se desloca a 

uma terra distante para viver por algum tempo entre os nativos e, assim, produzir uma 

“descrição densa” (GEERTZ, 1989, apud FRAGOSO et al., 2010, p. 185) dessa cultura. Em 

meu caso, o campo não é um vilarejo distante, mas o fórum online selecionado; meu 

engajamento nesse contexto, então, consiste na leitura das mensagens publicadas. Outra 

característica da etnografia, apontada por Duff (2002), é o recurso às perspectivas êmica e 

ética, isto é, tanto dos sujeitos pesquisados quanto do pesquisador, respectivamente.  

Dörnyei (2007) descreve quatro fases de uma etnografia. A primeira é a entrada em 

campo. Tradicionalmente, ela é mediada por um gatekeeper, um nativo que permite a entrada 

do etnógrafo e o introduz na cultura local. Nesta pesquisa, não há um gatekeeper, visto que os 

fóruns podem ser acessados por qualquer usuário da Internet. A segunda etapa é uma 

observação não participante, na qual o pesquisador “reconhece o terreno” e busca 

informantes. Em meu estudo, essa fase foi iniciada no ano de 2011 e consistiu em fazer uma 

primeira e vasta leitura das mensagens publicadas nos fóruns, buscando observar movimentos 

recorrentes e dissonantes que fossem relevantes à temática da pesquisa.  

O terceiro passo é a geração dos dados propriamente dita, normalmente por meio da 

observação participante, durante a qual já há um movimento analítico imbricado; este é 

caracterizado por uma “focalização progressiva” (DÖRNYEI, 2007, p. 132). Após a segunda 

etapa, decidi que o corpus da pesquisa seria composto pelas interações nas seções “General 

                                                
47 Convém lembrar que a desconstrução do conceito de cultura como coisa operada na seção 2.3 torna 

problemática a delimitação e tentativa de descrição de culturas como itens discretos e enumeráveis. Convém, 

então, pensar a etnografia como uma criação de inteligibilidade sobre traços culturais, práticas, princípios 

norteadores. 
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discussion on teaching English”, “Grammar and vocabulary”, “Pronunciation” e “Skills”, por 

serem aquelas em que havia a maior possibilidade de discussões cuja análise me permitiria 

responder a minhas perguntas de pesquisa. Foram lidas todas as interações nessas seções 

cujos títulos indicassem a possibilidade de mensagens relevantes à temática do estudo, 

totalizando quase uma centena de discussões, visando à seleção daquelas adequadas à análise. 

Essa terceira fase de meu estudo ocorreu durante os anos de 2011 e 2012. 

A última etapa da etnografia citada por Dörnyei (2007) é a saída do campo por parte 

do pesquisador. 

Minha pesquisa se diferencia de uma etnografia típica sobretudo a partir do terceiro 

passo. A geração dos dados nos fóruns se deu por meio de observação não participante, isto é, 

limitei-me a observar as interações entre os participantes, sem eu mesmo participar delas. 

Essa etapa foi caracterizada pela “focalização progressiva”, durante a qual selecionei as 

interações a serem analisadas. São analisadas interações que constituem movimentos 

discursivos recorrentes no contexto pesquisado pertinentes à proposta temática do estudo; 

movimentos dissonantes significativos também são contemplados. Dessa forma, é pertinente, 

por exemplo, analisar uma discussão sobre a avaliação das habilidades orais, considerando as 

visões de língua(gem) e de competência mobilizadas pelos interactantes. Essa seleção, 

todavia, só pôde ser feita durante e após o trabalho de campo, demonstrando o caráter 

emergente e situado do método etnográfico. As interações selecionadas foram copiadas em 

sua totalidade para um programa de computador de edição de textos, por meio do qual foram 

armazenadas juntamente com o endereço eletrônico das páginas onde foram obtidas.  

Um procedimento que auxiliou na geração dos dados e na delimitação de um recorte 

foi o uso de um diário de campo do pesquisador. Nele foram feitas anotações para atender a 

três funções: emotiva, empírica e reflexiva e analítica (WINKIN, 1998, p. 139, apud 

FRAGOSO ET AL., 2010, p. 186). A primeira diz respeito a “apontamentos subjetivos” 

(FRAGOSO ET AL., 2010, p. 186); a segunda, ao processo de geração de dados; a terceira, à 

identificação de padrões recorrentes e acontecimentos incomuns. Nesse diário, fiz anotações 

tanto durante a leitura inicial das mensagem no fórum, quanto durante a seleção das 

discussões para análise e o movimento analítico em si. Embora, no capítulo analítico, 

dedique-me à análise das interações no fórum, o diário do pesquisador teve um papel 

importante no sentido de me permitir um olhar mais amplo e sistemático sobre o contexto de 

pesquisa, os participantes e os dados. 

Descrito o design metodológico, gostaria de abordar uma última questão. Alguns 

pesquisadores, como Wittel (2000) e Greiffenhagen e Watson (2005), que discutem a ideia de 
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etnografia em ambientes digitais, enfatizam que não basta olhar apenas para os dados online; 

eles argumentam que é preciso considerar também as relações entre as interações online e as 

práticas offline dos sujeitos que nelas se engajam. Segundo Wittel (2000), por exemplo, “o 

primeiro problema que a etnografia virtual tem que enfrentar é a validade dos dados sobre os 

usuários da internet” (p. 16), e o autor chega a afirmar que há na internet uma “falta de 

contexto” que “cria uma redução de complexidade” (p. 20). Essa visão, contudo, é 

problemática dos pontos de vista pragmático e teórico.  

A questão pragmática é que o site estudado conta com participantes situados em 

diferentes partes do mundo, de modo que seria impraticável estudar as práticas offline de cada 

um. Do ponto de vista teórico, a ênfase na realidade offline parece ignorar que esses 

internautas se situam em diferentes zonas de interpolação entre as escalas macro e 

microssocial, que se articulam de formas diversas e imprevisíveis. Não há como determinar os 

processos que cada membro vive offline, tampouco como ocorre a entextualização na 

interface online-offline. Como o site que analiso reúne professores de língua inglesa, é 

provável que estes tenham tido contato com Discursos acadêmicos influentes sobre a língua; 

no entanto, não se pode saber que Discursos foram esses ou como foram apropriados pelos 

docentes. O que posso fazer como analista é tentar relacionar as interações nesse ambiente 

online a Discursos possíveis que atravessam escalas e apontar potenciais efeitos dessas 

práticas discursivas online, tendo em vista a materialidade do discurso. 

Além disso, a crítica desses autores parece se basear em uma visão de contexto como 

algo que é dado, anterior às práticas discursivas e independente delas, não como algo 

emergente, que é sustentado ou reconstruído pelo trabalho interacional dos sujeitos 

(BLOMMAERT, 2005; GUMPERZ, 1992). Essa compreensão parece estar aliada a uma 

epistemologia modernista, na qual o “estar lá” (SAID, [1978] 1990) possibilita uma descrição 

capaz de captar fidedignamente “a realidade” em sua suposta totalidade. 

Ao se preocupar com a validade dos dados dos usuários, Wittel (2000, p. 16) parece 

partir de uma visão essencialista das identidades e de uma ontologia baseada na crença em 

uma realidade objetiva: aparentemente, ele acredita que existiria uma verdade (única) sobre 

cada pessoa, verdade essa que corresponderia a sua vida offline; por essa lógica, performances 

identitárias online distintas daquelas offline seriam um “falseamento” dessa “realidade”. Isso 

contrasta com teorizações como a de Butler (2004), para quem toda identidade é na verdade 

uma performance que, após inúmeras repetições, ganha aparência de substância e status de 

verdade. Sob uma perspectiva butleriana, as identidades online são tão performativas (e, por 

conseguinte, tão “reais”) quanto aquelas offline. E, a despeito de intenções de sinceridade ou 
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falsidade por parte dos sujeitos, as performances online são tão capazes de produzir efeitos 

sobre os interlocutores quanto aquelas offline.  

Uma postura mais interessante — porque menos aprisionadora — é a de Hine (2000), 

que afirma que a necessidade de incluir na pesquisa não apenas dados online como também 

offline não é algo universal, mas uma questão que depende dos objetivos da pesquisa. Alguns 

objetivos não podem ser atingidos se o pesquisador se limitar ao contexto online: é o caso, por 

exemplo, de um estudo que objetive analisar o papel de fóruns online na atuação pedagógica 

dos professores; nesse caso, pode ser muito relevante gerar também dados offline, de modo a 

poder fazer comparações e estabelecer relações entre práticas on e offline. Já a pesquisa em 

questão aqui tem por objetivo não estabelecer relações on-offline, mas investigar os Discursos 

entextualizados pelos professores nesses eventos de letramento; aproxima-se, então, do estudo 

da “internet como cultura” (HINE, 2000) ao reconhecer as práticas online como significativas, 

como constituindo uma cultura local que merece ser estudada como tal. Desse modo, agregar 

dados offline, ainda que fosse possível, contribuiria pouco para os objetivos deste estudo. 

 

6.5. Preocupações éticas 

Neste tipo de pesquisa, talvez as principais preocupações éticas digam respeito ao 

consentimento e à identidade dos participantes; normalmente, os participantes autorizam o 

uso de seu discurso para fins de pesquisa, e o pesquisador toma certos cuidados para que a 

identidade de seus sujeitos de pesquisa não seja revelada. Neste caso, esse tipo de atitude não 

se aplica, uma vez que todo o conteúdo do fórum pode ser acessado por qualquer internauta, 

sem necessidade de cadastro no site. Isso que significa que, ao publicarem suas mensagens, os 

usuários estão cientes de que essas podem ser lidas por qualquer pessoa no mundo, orientada 

por infinitas opiniões e objetivos; em outras palavras, a disponibilidade do conteúdo do forum 

possibilita um sem-número de diferentes processos de entextualização envolvendo as 

mensagens postadas.  

Por conta disso, aliado ao fato de ter optado pela observação não participante, julguei 

não ser necessário solicitar permissão dos participantes para usar as mensagens para fins de 

pesquisa. Considero que, assim como eu, pode haver inúmeros outros lurkers no site, cada um 

fazendo sua apropriação do conteúdo, que é disponibilizado para todos. Acredito que essa não 

identificação minha como pesquisador não seria ética se o conteúdo do forum não fosse 

visível a não membros, pois isso indicaria uma aparente regra de que seu conteúdo não fosse 

utilizado em outros contextos; da mesma forma, preferiria me identificar como pesquisador 
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caso a observação fosse do tipo participante, já que eu estaria induzindo os usuários a 

produzir textos para fins de pesquisa, em vez de fazer uso de mensagens que já existem e 

estão disponíveis a qualquer leitor independentemente de minha observação. 

Não obstante, opto por omitir o nome do site e seu endereço, bem como por alterar os 

nomes de usuário dos interactantes, em uma tentativa de preservá-los em alguma medida, de 

não colocá-los em risco, ainda que tal preservação não seja de fato necessária. 

 

6.6. Categorias analíticas 

Durante a análise dos dados, um construto do qual faço uso recorrente é o de footing. 

Segundo Goffman (1974, 1979), ao se engajarem na comunicação, os interactantes projetam 

alinhamentos em relação a si, ao outro e ao tópico conversacional; esses alinhamentos 

constroem posições sociais e discursivas, chamadas de footings. Os footings não são estáveis, 

mas algo que pode mudar — e com frequência mudam — ao longo da interação; tampouco 

são individuais, mas sociais, ou seja, produzidos em performances desempenhadas para o 

outro. Podemos conceber, então, a projeção de footings como uma dança: os sujeitos movem 

seus pés assumindo diferentes posições, que precisam ser coordenadas com as ações do 

parceiro. Isso não significa, todavia, que esse seja sempre um processo harmonioso: com 

efeito, muitas vezes os interactantes atuam na construção de footings contraditórios, não 

ratificando os passos sugeridos, o que pode dificultar ou mesmo impedir a continuidade do 

bailado comunicativo.  

Os footings estão associados ao conceito goffmaniano de enquadre (frame), que pode 

ser entendido como o contexto interacional coconstruído pelos participantes. Os processos de 

enquadramento são, na verdade, processos de definição “do que está acontecendo aqui e 

agora”. Novamente, não são processos individuais, mas interativos, que nem sempre são 

cooperativos — os interactantes podem projetar enquadres diferentes e mesmo conflitantes. 

Os enquadres e os footings estão intimamente relacionados: uma mudança em um implica 

uma mudança no outro. 

Como explica Goffman (1974), pode haver enquadres embutidos em outros: no 

enquadre de uma peça teatral, por exemplo, pode haver um enquadre de narrativa embutido e, 

neste, um enquadre de briga. É o que ocorre se, durante a peça, o personagem representado 

por um dos atores conta como ouviu de um amigo (outro personagem) a história de uma briga 

(fictícia). De modo semelhante, pode haver enquadres e footings laminados: um participante 

pode, em seu discurso, justapor ou alternar entre diferentes enquadres e footings. Isso ocorre, 
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por exemplo, quando, em uma mensagem deixada em um fórum online, o autor projeta ao 

mesmo tempo um enquadre de conversa informal, no qual encena um footing de amigo, e um 

enquadre de aconselhamento, no qual encena um footing de especialista.  

Ao projetar enquadres e footings, os interactantes se posicionam em relação a si, ao 

outro e ao tópico conversacional. Esses posicionamentos nos auxiliam a entender os 

Discursos que os participantes entextualizam em seus discursos, como o do ILE e o do ILF. 

Durante a análise, então, procuro observar os Discursos entextualizados pelos interactantes e 

as implicações identitárias desses alinhamentos e desses Discursos. 

Para criar inteligibilidade sobe os processos de enquadramento e projeção de footings, 

é útil observar as pistas de contextualização, que são “sinais verbais e não verbais [que 

relacionam] o que é dito em determinado momento e em certo lugar ao conhecimento 

adquirido ao longo de experiências passadas” (GUMPERZ, 1992, p. 230). Segundo Gumperz, 

devemos buscar as pistas de contextualização na prosódia, em sinais paralinguísticos, nas 

escolhas linguísticas; além disso, Goffman (1974, 1979) enfatiza a importância do gestual 

para os processos de enquadramento.  

Esse instrumental foi pensado para a análise de interações face-a-face. No fórum aqui 

estudado, os interactantes se comunicam exclusivamente pela escrita, o que elimina a 

possibilidade de pistas sonoras e corporais, embora estas sejam algumas vezes representadas 

graficamente. Não obstante, julgo que esse instrumental pode ser adaptado produtivamente 

para contextos online. Assim, observo nos dados, além do conteúdo proposicional, as escolhas 

lexicais, modalização, uso de dêiticos, marcadores discursivos, pontuação, fonte (caixa alta, 

negrito, itálico, sublinhado), emoticons (símbolos que representam expressões faciais) e 

outros recursos estilísticos. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, apresento o movimento analítico. As discussões reportadas aqui são 

representativas das principais recorrências no fórum e também de movimentos dissonantes 

que julgo relevantes. O capítulo está dividido em 13 seções. Em cada seção, analiso alguns 

excertos de uma mesma discussão. Os nomes dos participantes foram alterados, e informações 

que pudessem identificá-los ou o site no corpo das mensagens foram modificadas e se 

encontram entre colchetes. O símbolo “[...]” indica a omissão de mensagens ou parte delas.  

 

 

7.1. Discussão “How to evaluate the speaking skill?” 

Excerto 1 

How to evaluate speaking skill? 1 
Submitted by Nadia on 6 September, 2010 - 03:00 2 
Hi everybody! My name is Nadia. I'm a teacher of English from Argentina. I'm carrying  3 
out a research paper on How to evaluate speaking skill. Have you ever reflected upon this  4 
issue? What aspects do we have to take into account when evaluating speaking? How can  5 
we help our students develop those aspects? What do you think about this? 6 
It would be a great pleasure for me to read your feedbacks and include them as part of the  7 
investigation. 8 
Thanks in advanced. 9 
Yours, 10 
Nadia. 11 
 12 
Henrique 13 
How to evaluate speaking skill? 14 
Submitted on 6 September, 2010 - 10:58 15 
Hello Nadia and everyone, 16 
I think you have hit the target. I mean, speaking could be one of the most important skills  17 
for a reaserch, because speaking may be the most important or usual means of  18 
communication. 19 
See it this way: if a student can speak in English, up to some point you can say that person  20 
manages communicating in that language. Evidently the skills of listening, reading and  21 
writing are as well of a paramount importance, and necessary. Anyway, roughly  22 
speaking, I usually think that person manages English, because he or she can actually  23 
speak in English. 24 
I've worked out a lot on speaking. My doctorate theme encomprises speaking. 25 
Teaching English = (a  too general view, I do know) helping and teaching students how to  26 
speak... and communicate by speaking. 27 
I'd tell you the following things, if any useful to you. 28 
First thing to take into account when evaluating speaking: the message the learner conveys  29 
in English, in other words, the communication which is held among two people. Don't get  30 
me wrong with what follows: "forget" about accuracy of grammar. That person is trying to  31 
tell you something, and you are trying to say something, trying that person would  32 
understand your ideas, your messages. 33 
[…] 34 
There is no room here to tell you more things. I stop here. I hope all this stuff would be  35 
helpful and give you some light for your research paper (and some help to other colleagues  36 
of ours, I'be be glad). 37 
Sorry, I feel I've spoken too much about myself; anyway it's the nice experience I've had. 38 
Best for your research paper. 39 
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Henrique 40 
Teacher of English. Teacher trainer. - Granada 41 
[http://______.blogspot.com] 42 
 43 
Barbara 44 
How to Evaluate speaking skill 45 
Submitted on 8 September, 2010 - 06:54 46 
It's easy if you put yourself in the place of a native speaker and decide how hard you need  47 
to work to understand the student. Ask yourself how much effort a native speaker would  48 
have to put in to understand what the student wants to convey. How well does he/she get  49 
the message across? 50 
I have written an article on Global Assessment marks for speakers on [______.com] if  51 
you'd care to read it. It gives more details than I have time to give here. I hope this helps  52 
you. Good luck with your thesis. 53 

 

A discussão tem início quando a participante Nadia se identifica como uma professora 

argentina que está desenvolvendo uma pesquisa sobre a avaliação da habilidade de fala; a 

profissional pede que os outros usuários do fórum contribuam com opiniões, que serão então 

levadas em consideração em seu estudo. Nadia projeta footings laminados: por um lado, a 

pesquisadora projeta um enquadre de pedido de feedback, no qual encena o footing de 

pesquisadora. Por outro lado, inicia sua mensagem com “Hi everybody! My name is Nadia” e 

usa o dêitico “we” (linhas 3 e 5) em referência a si mesma conjuntamente a seus 

interlocutores; ao fazer isso, ela, projeta um footing não de pesquisadora especialista, mas de 

parceira conversacional de mesmo nível hierárquico que seus interlocutores, propondo um 

enquadre de brainstorming colaborativo. 

A primeira resposta vem de Henrique, que ratifica os enquadres propostos por Nadia e 

inicia sua mensagem com um footing avaliativo ao dizer “I think you have hit the target” (17) 

e predicar a habilidade de fala como “the most important or usual means of communication” 

(18-19, ênfase minha); esse footing legitima o enquadre proposto por Nadia e valida seu 

tópico conversacional. É interessante observar que Henrique alterna entre um footing de 

especialista e um alinhamento mais simétrico entre colegas de profissão: por um lado, faz uso 

da modalização epistêmica ao dizer que tem experiência com o ensino da habilidade oral 

(“I’ve worked out a lot on speaking”, linha 25, ênfase minha), que foi seu tema de doutorado 

(25); por outro, ao escrever “I'd tell you the following things, if any useful to you” (28, ênfase 

acrescida), modaliza a relevância do próprio discurso. Esse segundo footing é reforçado ao 

final da mensagem, quando o interactante mais uma vez modaliza a relevância de sua 

contribuição (“I hope this stuff will be helpful” — 35-36) e, no mesmo enunciado, faz uso do 

item lexical “stuff”, cuja informalidade não costuma indexicalizar uma postura científica em 

Discursos acadêmicos.  



93 

 

Da linha 29 à 33, Henrique, encenando um footing de conselheiro, associado ao de 

expert na área de produção oral, projeta uma situação hipotética entre dois interlocutores: um 

referido como “the learner” e “that person” e o outro pelo dêitico “you”. Nessa situação 

hipotética, ele estabelece um enquadre conversacional colaborativo no qual esses dois 

interactantes hipotéticos mobilizam footings colaborativos para a coconstrução de significado 

a despeito das diferenças entre os recursos semióticos por eles utilizados. Nesse contexto, 

“[successful] communication” (30) indexicaliza colaboração e coconstrução de sentido, não 

necessariamente o uso de recursos semióticos específicos associados ao inglês “correto”. 

Desse modo, Henrique parece entextualizar Discursos mais liberais em relação às línguas, 

afastando-se dos ideais tradicionais do inglês como língua estrangeira48.  

A próxima interactante é Barbara, que não ratifica o enquadre de brainstorming, visto 

que o tópico proposto é desqualificado por ela e construído como “easy” (47), sem apresentar 

qualquer dificuldade que justifique uma discussão aprofundada. Esse entendimento leva a 

interlocutora a ratificar o enquadre de pedido de feedback e se orientar de acordo com um 

footing crítico-avaliativo e assertivo em relação à crença na autoridade do falante nativo. Isso 

é feito por meio de uma situação hipotética de comunicação envolvendo duas figuras (47-50): 

um aluno e um falante nativo. Nesse enquadre imaginado, o falante nativo desempenharia um 

footing avaliativo. Esse footing é possibilitado porque o item lexical “native speaker” 

indexicaliza conhecimento da língua e, por conseguinte, autoridade para julgar a competência 

de seu interlocutor ao fazer uso desse idioma. Essa indexicalização se relaciona a dois tipos de 

Discursos: (1) o que costuma nortear footings baseados no senso comum, segundo o qual os 

falantes nativos são os “donos” de suas línguas, concebidas de maneira essencializadas; (2) 

diferentes Discursos acadêmicos, como a perspectiva chomskyana, criticada por Rajagopalan 

([2003] 2004, p. 67-68): 

O próprio conceito de falante nativo é algo ideologicamente suspeito. O nativo que emergiu do 

modelo chomskiano foi um ser cartesianamente onipotente. Em matéria de ensino de língua 

estrangeira, tal concepção do nativo, marcada por um grau de veneração desmedida, só deu 

ampla vazão à ideologia neocolonialista que sempre pautou o empreendimento. O que se viu 

foi uma verdadeira “apoteose do nativo”. 

Ao postular o falante nativo como autoridade e interlocutor projetado, Barbara 

entextualiza Discursos que costroem o inglês não como língua franca mas como língua 

estrangeira (cf. cap. 3). 

Cabe observar que o footing avaliativo de Barbara se apoia em seu acesso epistêmico 

ao tópico da discussão, que é construído na interação por meio do estabelecimento de uma 

                                                
48 Embora também haja teorizações no ILE que valorizem a inteligibilidade (cf. RICHARDS e RODGERS, 

2001), esta ocupa um lugar central em muito da produção acadêmica sobre o ILF. 
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ligação intertextual com um texto escrito pela autora sobre o tema em outro site. O fato de ter 

publicado um artigo sobre o assunto constrói uma posição de autoridade, indexicalizando o 

valor do conhecimento científico como verdade, sobretudo para leitores mais orientados pelo 

mindset 1 (cf. seção 5.2) e por aqueles que desconsiderarem a maior facilidade de publicação 

propiciada pelo crescimento da Internet em sua atual forma de organização (cf. seção 5.2). 

 

Excerto 2 

Carlos 54 
Speaking is the most important language skill 55 
Submitted on 9 September, 2010 - 14:41 56 
Hi Nadia 57 
Speaking is the most important language skill.  How do we evaluate the speaking skill of  58 
learners of English or those who communicate in English?   59 
An effective communicator conveys their message accurately, appropriately and fluently.   60 
We can say that accuracy, fluency and appropriacy are the criteria for assessing a person's  61 
communicative competence. 62 
The following can be used as a checklist to evaluate a person's speaking skill: 63 
Does the speaker have clarity of thought? 64 
Does s/he have clarity of expression? 65 
Does s/he have fluency? 66 
Does s/he speak coherently? 67 
Does s/he have sufficient vocabulary? 68 
Does s/he speak grammatically correct English? 69 
Does s/he demonstrate sociolinguistic competence? 70 
Does s/he pronounce words intelligibly? 71 
Please, click on the following link to read my article on developing learners' speaking skills: 72 
[http://www.______] 73 
Dr Carlos Opaka 74 
 75 
 76 
Sabrina 77 
Tips to assess speaking skills 78 
Submitted on 10 September, 2010 - 09:26 79 
Hello!!!!!!!!! 80 
               To assess speaking skills of native speakers and learners,we need to evaluate their 81 
 usage or correct grammar in their language..second and the most important thing is how good 82 
 they are in flency and are they able to convey their point of view accurately to others.next  83 
comes their utilisation of vocabulary in language and their comfort level with english  84 
language..means are they comfortable in speaking english or they putting lot of efforts in  85 
putting across their point of view. 86 
Thanks and Kind regards, 87 
Sabrina. 88 
 89 
 90 
Julia 91 
In my opinion 92 
Submitted on 10 September, 2010 - 18:52 93 
In my opinion, the most important criterion when evaluating the speaking skill is the  94 
students' ability to convey a message. According to the level they have reached you will  95 
then evaluate the complexity of the structures they use, the vocabulary (if they use words  96 
related to that specific topic), the grammar, the fluency, but also their accent (there are  97 
teachers who prefer the American accent and there are teachers who prefer the British  98 
accent). We can help our students to acquire the speaking skill by speaking in English  99 
during the classes, by presenting them audio and visual materials in English, by  100 
encouraging them to use English even during their breaks. 101 
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P.S: would you be so kind to write the conclusions of your research? It would be very  102 
helpful for all of us. 103 
Good luck! 104 

 

Carlos, assim como Henrique anteriormente, ratifica o tópico proposto por Nadia ao 

afirmar a importância da habilidade de produção oral (“Speaking is the most important skill”, 

nas linhas 55 e 58). No entanto, diferentemente de Henrique, não faz uso de modalizadores 

epistêmicos que abrandem sua autoridade ao manifestar-se — isso contrasta, por exemplo, 

com “I think” (17) e a forma contraída do verbo modal would (28) na fala de Henrique. Ao 

contrário, Carlos encena um footing de especialista ao utilizar definições (60-62), apresentar 

uma checklist (63-71), deixar um link para um artigo escrito por ele (72-73) e assinar como 

“Dr Carlos Opaka” (74); além disso, ele usa um registro mais formal, do qual pode ser 

evidência o sintagma “the speaking skills of learners of English” (58-59), onde se observam 

dois casos seguidos de pós-modificação nominal. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do tópico, Carlos estabelece um elo indexical 

entre comunicação bem-sucedida e acuidade gramatical, fluência e adequação (60-62). Em 

seguida, apresenta a checklist com aspectos a serem considerados durante a avaliação oral 

(63-71). É interessante notar que, apesar do relativo detalhamento, não há menção à 

negociação entre recursos semióticos díspares (cf. CANAGARAJAH, 2007) ou à 

competência intercultural (cf. seção 3.2) — ao contrário, utiliza-se “gramatically correct” para 

qualificar o substantivo “English” (69). Assim, entextualizam-se Discursos normativistas e 

essencialistas, tradicionais nos estudos da linguagem, segundo os quais existe uma gramática 

inerentemente “boa”, sistematizada por especialistas, que deve ser seguida pelos falantes da 

língua (cf. cap. 3, 4). 

A interactante Sabrina inicia sua mensagem com “Hello!!!!!!!!!” (80). A grande 

quantidade de pontos de exclamação, que simula uma entonação animada e possivelmente um 

alongamento da vogal final de “hello”, atua na coconstrução de um enquadre de 

brainstorming informal e cooperativo e de um footing de interlocutora simpática, amigável e 

acessível. Ao começar a desenvolver o tópico da avaliação das habilidades orais, ela posiciona 

falantes nativos e aprendizes igualmente como alvos de um trabalho avaliativo (“To assess 

speaking skills of native speakers and learners”, linha 81). Por meio do dêitico “we” (81), ela 

adota um footing de membro da comunidade de professores de língua inglesa e, como tal, de 

avaliadora de habilidades linguísticas junto a outros docentes. Para compreender a relevância 

desse dêitico, é preciso notar que Sabrina constrói sua mensagem utilizando alguns recursos 

linguísticos que escapam ao chamado “inglês padrão”, como em “their utilisation of 
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vocabulary in language” (84) e “comfort level with english language” (84-85)49. Esses 

recursos semióticos podem projetar para Sabrina um footing de falante não nativa, ou ao 

menos de uma falante cujo inglês difere do padrão advogado pelos normativistas de forma 

recorrente.  

Levando em consideração conjuntamente esses diferentes elementos, pode-se 

interpretar no discurso de Sabrina uma identidade de professora não nativa capaz de avaliar a 

pronúncia de falantes nativos, muitas vezes considerados autoridade no que diz respeito ao 

uso da língua. Embora a noção de correção (vide o adjetivo “correct” na linha 82) se faça 

presente, a mensagem de Sabrina subverte as configurações de poder tradicionais, nas quais 

os falantes nativos costumam gozar de um status privilegiado, ao passo que os não nativos 

seriam eternos aspirantes a uma competência nativa. A usuária entextualiza, então, um 

Discurso inovador, que desafia ordens de indexicalidade que privilegiam certos falantes em 

detrimento de outros como se aqueles fossem inerentemente superiores a estes. 

Depois de Sabrina, Julia toma parte na discussão e ratifica o enquadre de troca 

conjunta de ideias proposto por Nadia ao contribuir para a discussão com uma breve lista dos 

aspectos que julga relevantes à avaliação do desempenho oral dos aprendizes. Ao considerar 

“a habilidade dos alunos de passar uma mensagem” (26-27) como a questão central a ser 

avaliada, ela encena um footing de apoio a Henrique, para o qual o importante é a capacidade 

de coconstrução de significado bem-sucedida. Essa habilidade de comunicação, por sua vez, 

tem um elo indexical estabelecido com determinados usos de vocabulário, estruturas 

gramaticais, fluência e sotaque (28-29). Este é qualificado com a afirmação de que “there are 

teachers who prefer the American accent and there are teachers who prefer the British accent” 

(29-31).  

O fato de esse último ser um comentário entre parênteses significa que, no enquadre 

projetado por Nadia, trata-se de uma informação pouco importante. No entanto, quero 

argumentar que o que ocorre no enquadre-exemplo é bastante relevante. Primeiro, porque 

diversos autores, como Jenkins (2000), explicam que o uso de determinado sotaque é um fator 

irrelevante para a coconstrução de sentido50; o que o aluno precisa é, independentemente de 

seu sotaque, buscar uma pronúncia inteligível. Segundo, porque as figuras nesse enquadre 

avaliativo hipotético se dividem entre duas posições: a dos que preferem o sotaque americano 

e os do que têm preferência pelo britânico; isso exclui um sem-número de outros sotaques 

                                                
49 No segundo exemplo, refiro-me à ausência do artigo “the”, visto que o não uso de letras maiúsculas (como em 

“english”) é algo recorrente em fóruns online.  
50 Embora autores como Rajagopalan (2010) questionem essa ênfase em uma inteligibilidade a priori (cf. seção 

3.2), eles certamente se oporiam à imitação compulsória de determinado sotaque. 
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existentes, inclusive muitos ditos nativos, como o canadense e o australiano, além de 

essencializar e idealizar os sotaques (cf. cap. 4). Desse modo, constroem-se como únicas 

possibilidades legítimas de sotaque o britânico e o americano, excluindo-se todos os outros, 

inclusive os dos aprendizes, que são os ditos não nativos, como o brasileiro e o japonês. O 

papel do inglês em escala global, como língua franca utilizada por falantes oriundos de 

múltiplas partes do mundo, com múltiplos sotaques, fica, então, perdido (cf. cap. 3). Além 

disso, “British” e “American” possivelmente indexicalizam os chamados sotaques-padrão — 

e, portanto, totalmente idealizados — do Reino Unido e dos EUA, comumente denominados 

BBC English e General American, respectivamente — o que quer que isso seja na prática. 

Essa construção essencializada recontextualiza a invenção moderna das línguas, 

homogeneizando os diferentes recursos semióticos empregados nos falares desses locais (cf. 

cap. 4). 

 

Excerto 3 

Karen 105 
Not easy ! 106 
Submitted on 11 September, 2010 - 05:15 107 
I am not a teacher....but I am going to be. I have graduated from university. As I see speaking 108 
 skill seems to be the most difficult one for English learner...Everyone has their own way of  109 
speaking English and as a result, it is not easy to value... 110 
I have read all the comments here and it is very good for my teaching later. Thanks all for  111 
sharing :) 112 

A participação de Karen me parece interessante por dois motivos. O primeiro diz 

respeito ao desenvolvimento do tópico: mantendo o enquadre de reflexão sobre a avaliação da 

fala, Karen afirma: “Everyone has their own way of speaking English and as a result, it is not 

easy to value” (109-110). Ao afirmar a existência de múltiplas formas de se falar inglês — ou 

seja, diferentes combinações de recursos semióticos associados a essa língua — (“Everyone 

has their own way of speaking English”), a interactante atua na contramão de processos de 

normatização com base em concepções modernistas de língua (cf. cap. 4). Mas ela vai além 

ao apresentar a dificuldade de proferir um juízo de valor (“it is not easy to value”) como 

consequência dessa diversidade. Assim, Karen se recusa a adotar um footing valorativo 

definitivo; mais que isso, essa dificuldade de emitir um julgamento parece indicar uma ordem 

cujo solo indexical é dotado de alguma mobilidade admitida: a interactante parece reconhecer 

como problemático aceitar que determinados recursos semióticos indexicalizem, a priori, 

incompetência no uso da língua.  

O outro aspecto que eu gostaria de comentar na participação de Karen é que ela inicia 

sua mensagem construindo um footing de futura professora (“I’m not a teacher.....but I am 

http://www.teachingenglish.org.uk/forum-topic/how-evaluate-speaking-skill#comment-9612
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going to be”, 108). Esse footing indica que os significados construídos nesse ambiente virtual 

podem ter um alcance maior do que se esperaria: nesse espaço atuam não apenas professores 

experientes que trocam informações sobre suas práticas pedagógicas, mas também futuros 

docentes, cuja atuação em sala de aula poderá ser influenciada pelos sentidos coconstruídos 

nessa e em outras comunidades online.  

 

Excerto 4 

Dagmar 113 
Evaluating speaking skill 114 
Submitted on 28 June, 2011 - 08:15 115 
One of the most critical points, you need to keep in mind, while evaluating students, is the  116 
background they come from. The students family background, to a huge degree, influences  117 
his performance. You could have various profiles of students in the class, as in, students  118 
who are confident and have an excellent command over the English Language, students  119 
who can speak well but are shy, students who can speak, but their confidence has been  120 
shattered, due to negative feedback from their peers, students who have not been  121 
encouraged to improve their English Language and therefore stand at the bottom tier and  122 
lastly students who feel that the English Language is not necessary 123 
The last category of students is frequently seen down here, in the rural areas. Apart from  124 
this, in lot of states, students are initiated into politics, from a very young age and the need  125 
to communicate in their mother tongue is constantly drilled into them. It is virtually  126 
impossible to change their mindset. Likewise, lot of students come from an affluent  127 
background, in the politically dominated cities, due to which there is abslolutely no  128 
motivation or need to learn the English Language 129 
Before evaluating the students, on their speaking skills, all category of students mentioned  130 
above, need to be trained and their performance level needs to be raised. This is where the  131 
teacher trainer plays a very important role 132 
The following parameters can be used to rate the student: 133 
Pronunciation 134 
Intonation 135 
Confidence 136 
Use of vocabulary 137 
Sentence Formation 138 
Thought Process 139 
Creativity 140 
Body Language 141 
Rate of Speech 142 
Fillers 143 

A última contribuição que eu gostaria de comentar é a de Dagmar, que inicialmente 

projeta um footing não de mero avaliador de habilidades orais, mas de educador preocupado 

com a subjetividade de cada aluno. Esse footing é iniciado quando Dagmar projeta um 

enquadre hipotético de cunho narrativo, povoado por alunos cujos footings são baseados em 

sua história pessoal, que é construída como afetando sua motivação e seu desempenho oral. 

Esse enquadre é reforçado quando, na linha 124  (“down here, in the rural areas”), o 

interactante recorre à modalização epistêmica ao citar o próprio local rural (não identificado) 

onde vive como evidência do que está argumentando.  
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Esse footing de educador é de algum modo alterado quando Dagmar propõe um único 

objetivo a todos esses alunos no enquadre hipotético-narrativo (130-131), que se materializa 

em uma lista do que o participante denomina “parâmetros” avaliativos (133-143). É 

interessante observar os itens “creativity” (140) e “body language” (141). Embora nenhum 

dos itens na lista seja explicado ou qualificado, é possível que o primeiro faça referência à 

necessidade de lidar com situações inesperadas durante a comunicação, a qual, como aponta 

Goffman (1974), por vezes envolve dificuldades, mal-entendidos e rupturas. O segundo item, 

linguagem corporal, parece-me mais obscuro. Uma possibilidade é que seja uma referência ao 

papel que a linguagem corporal desempenha em toda interação, envolvendo contato visual (ou 

não), espaço pessoal, gestos etc.; outra interpretação, que me parece bem mais interessante 

(embora menos provável), é a de que essa linguagem corporal seja uma forma de facilitar a 

coconstrução de significado a despeito de dificuldades com o código linguístico, o que é uma 

necessidade cada vez maior no mundo globalizado, caracterizados por interconectividade e 

fluxos rápidos e constantes, de modo que os recursos semióticos cada vez mais atravessam 

diferentes ordens de indexicalidade (cf. cap. 2, 4). 

 O quadro 7.1 sintetiza os principais resultados da análise apresentada nesta seção. 

Assim como nos quadros que aparecem ao final de cada seção deste capítulo, as principais 

questões levantadas pelos participantes estão categorizadas em três Discursos: ILE, ILF e 

língua como recursos. É preciso ressaltar, primeiramente, que se trata de uma categorização 

em tipos ideais para facilitar a criação de inteligibilidade a partir dos dados; na realidade, 

elementos típicos de um Discurso podem eventualmente comparecer também na 

entextualização de outro Discurso. Isso está relacionado ao fato de esses Discursos não serem 

homogêneos nem independentes: professores igualmente orientados pelo que estou chamando 

de Discurso do ILE, por exemplo, podem se apoiar também em outras Discursos, que fazem 

intersecção com aquele aqui delimitado, e assim se posicionar diferentemente em relação a 

determinada questão. Outra consequência do caráter fluido e híbrido dos Discursos é que o 

mesmo participante pode proferir discursos conflitantes, orientados por diferentes Discursos, 

como ocorre com a participante Julia.  

 Na primeira coluna dos quadros, observam-se, então, os Discursos entextualizados 

pelos participantes (devendo-se considerar as ressalvas acima). Na segunda, estão os 

elementos desses Discursos — isto é, os significados que lhes são característicos — que são 

entextualizados. Na terceira, indico os participantes responsável por cada entextualização. Na 

última coluna, apresento exemplos de trechos cujas pistas de contextualização sinalizam os 
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enquadres e alinhamentos em jogo, que atuam na construção de discursos que entextualizam 

elementos de determinados Discursos sobre o inglês e seu ensino. 

Quero ressaltar que não estou interessado aqui nas intenções dos sujeitos, ou seja, em 

saber a que Discursos eles procuraram se filiar ao redigir suas mensagens. Em vez disso, 

minha preocupação é com os possíveis efeitos de suas escolhas linguístico-discursivas, isto é, 

aos Discursos que entextualizam, seja isso de maneira deliberada ou não; é com base nesses 

efeitos discursivos que foi feita a categorização. Nada impede, por exemplo, um profissional 

que procura se alinhar com os princípios do ILF em determinado momento construa um 

discurso que na verdade ecoe a lógica do ILE, mesmo que não intencionalmente.  

 

Quadro 7.1: principais Discursos entextualizados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

“Falante nativo” como 

autoridade;  

desqualificação da 

complexidade das questões 

Barbara 

“It’s easy if you put yourself 

in the place of a native 

speaker” 

Ênfase na “correção 

gramatical”;  

ausência de aspectos 

importantes do ILF 

Carlos 
“grammatically correct 

English” 

EUA e Inglaterra como 

pontos de referência 
Julia 

“there are teachers who 

prefer the American accent 

and there are teachers who 

prefer the British accent” 

ILF 

Ênfase na inteligibilidade 

Henrique 

“First thing to take into 

account when evaluating 

speaking: the message the 

learner conveys in English” 

Julia 

“the most important criterion 

[…] is the students’ ability to 

convey a message” 

Destronamento do “falante 

nativo” e empoderamento do 

“não nativo” 

Sabrina 

“To assess speaking skills of 

native speakers and learners, 

we need…”; “their utilization 

of vocabulary in language 

and their comfort level with 

english language” 

Língua como 

recursos 

Multiplicidade de recursos; 

diferentes valorações em 

ordens de indexicalidade 

variadas 

Karen 

“Everyone has their own way 

of speaking English and as a 

result, it is not easy to value” 

Interação envolvendo 

recursos semióticos que 

extrapolam a categorização 

Dagmar 
“Creativity 

Body language” 
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tradicional em “línguas” 

 

 

7.2. Discussão “Ways for brushing up the English language” 

Excerto único 

Ways for brushing up the English language 1 
Submitted by Kori on 11 September, 2011 - 22:11 2 
Dear Teachers, 3 
  4 
I need some advice and I would be very grateful if you could help me... I obtained my 5 
proficiency certificate ten years ago and I have been teaching english for six years in  6 
english schools. The problem is that during all these years I haven't had the opportunity to  7 
practice the language with a native speaker.. As a result I am not as fluent as I shoul be in  8 
order to teach an adult for example.. All these years I have been teaching all levels from  9 
pre-junior to FCE level.. This year my ''boss'' told me to have a CPE class and I feel very  10 
nervous.. I am very responsible and I want the best for any student... My question to you is  11 
ridiculous because Iam a teacher and I am asking other teachers to help me! You see I'm  12 
an adult 35 years old and I can't imagine of ways that would help me at this age to be  13 
improved.. What should I do? Study grammar? Read books and look up the unknown  14 
words? Read texts from an exam paper? How could I have a regular chat with a native  15 
speaker? 16 
  17 
Thank you very very much in advance 18 

A mensagem intitulada “Ways for brushing up the English language” foi deixada por 

Kori, que se identifica como alguém que leciona a língua inglesa para níveis iniciais e 

intermediários há alguns anos, e que sente necessidade de melhorar o próprio inglês (5-7; 9-

10). Por isso, ela pede sugestões a seus colegas, projetando um enquadre de aconselhamento e 

encenando o footing de aconselhado, enquanto posiciona seus interlocutores como 

especialistas; esses posicionamentos se dão em relação ao tema da aprendizagem de língua 

inglesa. Isso fica claro nos itens lexicais “advice” e “help” (5) para descrever o que Kori 

deseja de seus interlocutores, no adjetivo “grateful” (5) para descrever a si mesma caso seja 

atendida, na série de perguntas diretas no final da mensagem (“What should I do? Study 

grammar? Read books and look up the unknown words? Read texts from an exam paper? 

How could I have a regular chat with a native speaker?”, linhas 15-16) e no agradecimento 

enfático no final dela (“Thank you very very much in advance”, linha 18).  

Apesar de seu pedido, o enunciado “My question to you is ridiculous because Iam a 

teacher and I am asking other teachers to help me!” (11-12) mostra que Kori não se sente 

confortável com ele. O uso do adjetivo “ridiculous” para descrever um professor que projete 

para si um footing de aconselhado ante seus colegas revela que, para a autora, trata-se de algo 

incomum e absurdo; essa excepcionalidade é reforçada pelo ponto de exclamação. Tal 

deslegitimação do próprio footing parece indicar uma visão da aprendizagem de uma língua 
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como um processo finito: uma vez adquiridos o léxico e o vocabulário, não haveria mais 

necessidade de continuar aprendendo, muito menos de um professor da língua pedir que 

colegas lhe sugiram formas de desenvolver sua competência linguística. Isso significa ignorar 

que as línguas são conjuntos abertos e heterogêneos de recursos semióticos (cf. cap. 4), de 

modo que nunca se pode considerar sua aprendizagem verdadeiramente encerrada— isso vale 

inclusive para os chamados “falantes nativos”. Sob esta perspectiva, é altamente desejável que 

um professor procure se atualizar, que reconheça a necessidade de não adotar uma postura 

triunfalista em relação ao conhecimento já construído. 

Também problemático é que a insuficiência linguística percebida por Kori seja 

atribuída à falta de “opportunity to practice the language with a native speaker” (7-8), e que 

uma das possíveis sugestões mencionadas por ela seja “a regular chat with a native speaker” 

(15-16). Ignora-se, assim, que a maioria das interações em inglês hoje não envolve um 

“falante nativo”, e que a tendência é que, proporcionalmente, a presença destes diminua cada 

vez mais (cf. seção 3.1). Aparentemente, a comunicação com outros falantes “não nativos” 

não é capaz de manter ou melhorar a fluência de Kori, ao passo que interações com “nativos” 

o fariam. Observamos, então, a presença do mito do “falante nativo” e de sua autoridade sobre 

os “não nativos”, que são então deslegitimados; é a tradição do ILE em sua vertente mais 

conservadora. 

Kori recebe três respostas. Em todas elas, os autores ratificam o enquadre de 

aconselhamento e encenam footings de conselheiros. Entre as sugestões, todos mencionam o 

contato com a língua, sugerindo, por exemplo, filmes e músicas em inglês; nenhum deles 

menciona a necessidade de esse contato ser com “falantes nativos”, embora seja bem possível 

que os tivessem em mente devido à prevalência, mesmo nos dias atuais, do mito do “falante 

nativo”. 

O quadro abaixo resume a análise da mensagem. 

 

Quadro 7.2: principais Discursos entextualizados 

Discurso Elementos Participante Pistas de contextualização 

ILE 

Autoridade do “falante nativo” 

Kori 

“opportunity to practice the 

language with a native speaker”; 

“a regular chat with a native 

speaker” 

Língua como conjunto 

fechado de recursos 

semióticos 

“My question to you is ridiculous 

because Iam a teacher” 
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7.3. Discussão “What do native speakers of English mean by“Dead man has no 

friends”?” 

Excerto único 

What do native speakers of English mean by"Dead man has no friends"? 1 
Submitted by Jin on 29 September, 2009 - 12:32 2 
While guiding my students from senior grade one, I saw this sentence in the text book.  3 
And I had some difficulty in rephrasing it in English. It would be kind of you to give me a  4 
hand. Thanks a lot. 5 

Em sua mensagem, o usuário Jin atua na construção de um enquadre de 

aconselhamento, encena um footing de aconselhado e projeta para seus interlocutores o 

footing de especialistas. Esse enquadre é sugerido pela pergunta direta sobre o significado de 

uma frase (4-5), pelo uso de “give me a hand” (4-5) como referência à participação esperada 

de seus leitores e pelo agradecimento “Thanks a lot” (5).  

Curiosamente, os usuários da frase misteriosa são referidos por Jin como “native 

speakers of English”. Por quê? Não poderia um “falante não nativo” conhecê-la e utilizá-la? 

Ao restringir o conjunto de usuários da expressão citada, o internauta atualiza a visão do 

“inglês nativo” como variado e pleno de expressões idiomáticas, e o “não nativo” como 

simplificado, incompleto, deficiente, uma vez que não seria concebível que este tivesse tal 

conhecimento. Trata-se de uma diferenciação que indexicaliza uma discriminação típica do 

ensino de ILE. 

O conteúdo da mensagem está sistematizado no quadro 7.3. 

 

Quadro 7.3: principais Discursos entextualizados 

Discurso Elemento Participante Pistas de contextualização 

ILE 

Inglês “não nativo” como uma 

versão empobrecida do “inglês 

nativo” 

Jin 
“What do native speakers mean 

by‘Dead man has no friends’? 

 

 

7.4. Discussão “Get in touch with teenagers from English speaking countries” 

Excerto único 

Get in touch with teenagers from English speaking countries 1 
Submitted by Bjorn on 19 May, 2011 - 15:49 2 
I work for a chain of schools in Sweden and we have a Learning portal for our students.  3 
What we would like to add to our portal are short, authentic texts written by teenagers in 4 
different English speaking countries. The topics would range from family and friends to  5 
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hopes and dreams for the future. Can you help me get in touch with teenagers who think it 6 
would be fun to published on a portal for Swedish students? 7 
 8 
Lúcia 9 
Keep in touch 10 
Submitted on 20 July, 2011 - 18:17  11 
Hey, HOw can we keep in touch? I'd like to create this link among your students and mine.  12 
WE are all from Brazil. 13 
  14 
Cheers 15 

O participante Bjorn se identifica como professor de uma escola sueca e pede a ajuda 

dos outros membros do fórum para contatar adolescentes de países falantes de língua inglesa 

que possam desejar publicar artigos no site da instituição da Suécia. Ele projeta um enquadre 

de colaboração entre colegas de profissão, de maneira análoga ao que muitas vezes ocorre em 

salas de professores no Brasil e provavelmente mundo afora. Para tal, Bjorn projeta para si um 

footing de professor pedindo ajuda e para seus interlocutores um footing de colaboradores; 

isso é feito através de sua identificação (“I work for a chain of schools in Sweden”, linha 3) e 

por meio da expressão “Can you help me” (6).  

É importante notar que os adolescentes que Bjorn deseja são apenas aqueles de 

“English speaking countries”, ou seja, aqueles do chamado Círculo Interno (cf. seção 3.1) e 

talvez do Externo, dependendo do conceito de “English speaking countries” (5) no qual se 

baseia. O posicionamento desses adolescentes como figuras de autoridade linguística, ou ao 

menos como fonte preferencial de conteúdo em inglês, entextualiza o Discurso do ILE (cf. 

cap. 3), que atrela língua, território e nação; sob essa perspectiva, o inglês de “falantes 

nativos” escolarizados indexicaliza sentidos valorados positivamente, ordenados 

hierarquicamente em uma posição superior ao inglês de “não nativos”. Uma alternativa 

condizente com o ILF seria a busca de adolescentes com boa capacidade de expressão em 

inglês, independentemente de sua localização geográfica ou de sua origem.  

A única resposta vem de Lúcia, que ratifica o enquadre proposto ao atender ao pedido 

de Bjorn e projeta para si um footing de colega amigável ao utilizar o cumprimento informal 

“Hey” (12) e ao se despedir informalmente com “Cheers” (15). Todavia, ela e seus alunos são 

brasileiros, o que os invalidaria com base nos critérios estabelecidos por seu interlocutor, uma 

vez que não são de “países anglófonos”. Não obstante, a oferta de Lúcia empodera os alunos 

brasileiros e suecos (e, por extensão, os “não nativos” em geral) ao voluntariar discentes 

brasileiros e descrever o resultado desejado como “create this link among your students and 

mine” (12): em vez de posicionar os brasileiros e os suecos como meros consumidores de 

textos produzidos pela autoridade linguística dos “nativos” (como faz Bjorn sob a égide do 

ILE), ela os posiciona como aprendizes-usuários do idioma, cuja interação pode ser 
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mutuamente benéfica independentemente de status de “natividade”. Essa proposta seria 

condizente com o Discurso do ILF (cf. cap. 3), que enfatiza a importância do inglês como 

ferramenta que possibilita a comunicação internacional entre pessoas de diferentes 

procedências, sobretudo (por uma questão numérica) entre falantes “não nativos”. 

O fato de Bjorn não ter dado continuidade a essa interação pode ter diferentes razões: 

ele pode ter considerado insatisfatória a ideia de interação com alunos “não nativos”, pode ter 

deixado de acessar o fórum e por isso não ter visto a resposta de Lúcia, ou ainda ter entrado 

em contato com sua interlocutora utilizando o recurso de mensagens privadas do fórum.  

Esta análise está sistematizada no quadro 7.4. 

 

Quadro 7.4: principais Discursos observados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

“Falantes nativo” como 

autoridade linguística e 

interlocutor projetado 

Bjorn 
“written by teenagers in different 

English speaking countries” 

ILF 
Interlocutores projetados não 

limitados a “falantes nativos” 
Lúcia 

“I’d like to create this link among 

your students and mine. WE are 

all from Brazil.” 

 

Passo agora à análise de duas discussões que tiveram como tema o papel do conteúdo 

cultural no ELI. 

 

 

7.5. Discussão “What place does British literature/civilization have in teaching/learning 

English?” 

Exerto único 

What place does British literature/civilization have in teaching/learning English? 1 
Submitted by Andrea on 15 February, 2010 - 15:23 2 
 3 
Hello, I had a 3 days training at Berlitz during which the person in charge of this training  4 
told us that we did not have to teach literature/civilisation as they were not necessary to  5 
learn a language. She said people are here to learn to communicate quickly and that it was 6 
needless to give them an overview on lit/civ. Of course, we can learn to speak English  7 
without knowing the british lit/civ. Besides, I've always thought that it was important to  8 
have an overview on the civ/lit of the language we were learning. However, I am not  9 
convinced by the idea of forgetting to get our student familiar with lit/civ and would love  10 
to get your opinion on this topic. thanks in advance for your kind cooperation. best regards,  11 
Andrea 12 
 13 
 14 
Darren  15 
British literature and culture 16 
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Submitted on 19 February, 2010 - 11:25  17 
Why British culture and literature? Why not Australian, Canadian, American, that of New  18 
Zealand or any other English speaking country? Very few students of English throughout  19 
the world are learning so that they can engage in British culture or literature, those that are  20 
are probably looking at entry to a British university. English is an international language  21 
spoken by eg: Chinese people doing business with German people - British culture doesn't  22 
come into this. On the other hand culture as a topic is important - the German people I  23 
mention above are going to need to know something about bowing and the exchange of  24 
business cards and the Chinese will need to know about taboos and customs in Germany if  25 
they travel there. The issue therefore is world culture in terms of social norms and taboos,  26 
turn taking, proxemics, and customs such as shaking hands, bowing and sniffing the tops  27 
of children's heads in Mongolia. Double decker red buses and Charlotte Bronte are nothing  28 
to do with International English language learning. I am from London by the way. 29 

Andrea inicia sua participação com uma narrativa na qual conta ter ouvido, durante um 

treinamento para professores, que não é necessário ensinar literatura e civilização nas aulas de 

língua adicional (4-7). Ela projeta um footing avaliativo em relação a essa narrativa, 

introduzido por “Of course” (7), “Besides, I’ve Always thought” (8) e “However” (9). O 

primeiro desses três recursos coesivos introduz um alinhamento favorável ao discurso do 

palestrante da narrativa, reconhecendo que é possível falar inglês sem conhecer literatura e 

civilização britânicas. O uso do conectivo “Besides” é curioso: embora ele seja normalmente 

empregado quando há a ideia de adição, nesse caso ele introduz um enunciado que contradiz o 

anterior ao afirmar a importância de se conhecerem, em linhas gerais, a civilização e a cultura 

relativas à língua que se está estudando. Esse segundo enunciado reverbera um significado 

comum na área de ensino de língua estrangeira, a saber, que língua e cultura são 

indissociáveis: aprender francês significaria aprender sobre a França, estudar italiano 

requereria conhecimento sobre a Itália e assim sucessivamente. Finalmente, o marcador 

discursivo “However” introduz um enunciado no qual ela se diz “não convencida” a 

abandonar o ensino de literatura e civilização, desta vez sem limitá-las à Grã-Bretanha. Esse 

apreço pelo ensino de conteúdo cultural no ELI é confirmado por um dos respondentes, Raj. 

No mesmo enunciado, Andrea propõe um enquadre de reflexão avaliativa em relação ao 

tópico ao afirmar que “would love to get your opinion on this topic” (10-11).  

O interlocutor Darren ratifica o enquadre de reflexão e encena um footing avaliativo 

de oposição a Andrea ao questionar a razão da prática defendida pela iniciadora da discussão: 

“Why British culture and literature? Why not Australian, Canadian, American, that of New 

Zealand or any other English speaking country?” (18-19). Ele constrói, a título de 

exemplificação, uma situação hipotética na qual se encena um enquadre de negociação entre 

executivos (22); os homens de negócios que mobilizam o footing de negociadores são todos 

falantes “não nativos” — um grupo chinês e o outro alemão —, deixando claro que o uso 

internacional do inglês não tem motivos para requerer o aval de “falantes nativos” e que “a 
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cultura” — qual delas, como questiona o próprio Darren? — destes não tem qualquer 

relevância (“British culture doesn’t come into this”, linhas 22-23). Com efeito, Darren afirma 

que aqueles para quem conhecimento cultural sobre o chamado Círculo Interno (cf. seção 3.1) 

é realmente relevante são “very few” (19), como defende Seidlhofer (2011). 

Ao afirmar que “The issue therefore is world culture in terms of social norms and 

taboos, turn taking, proxemics, and customs such as shaking hands, bowing and sniffing the 

tops of children’s heads in Mongolia” (26-28), Darren se alinha a Hyde (1998) e a 

Canagarajah (2007) quando estes enfatizam a importância da competência transcultural e a 

McKay (2002) quando esta mostra que é preciso ir além das culturas do dito Círculo Interno 

em sala de aula (cf. seção 3.2).  

Curiosamente, ele encerra sua participação se posicionando como um falante do 

Círculo Interno: “I am from London by the way” (29). Essa afirmação de encerramento, de 

caráter parentético e isolada do resto do texto, talvez seja uma maneira de mostrar que, sendo 

um “falante nativo” defendendo que se destrone o Círculo Interno, não está “militando em 

causa própria”. Embora a projeção desse footing de autoridade possa ser uma estratégia 

sensata no contexto dessa discussão, é importante lembrar que não existe neutralidade (cf. 

cap. 6): todos falamos de um lugar, com base em nossa biografia, nos discursos pelos quais 

circulamos.  

O quadro 7.5 sistematiza a análise desta interação. 

 

Quadro 7.5: principais Discursos observados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

Importância do ensino de 

cultura norte-americana e 

britânica 

Andrea 

“British literature/civilization”; 

“I am not convinced by the idea 

of forgetting to get our student 

familiar with lit/civ” 

Indissociabilidade entre 

língua, cultura e civilização; 

relevância pedagógica de seu 

ensino 

Autoafirmação como “falante 

nativo” 

Darren 

“I am from London by the way” 

ILF 

Pluricentricidade; 

“Why British culture and 

literature? Why not Australian, 

Canadian, American, that of New 

Zealand or any other English 

speaking country?” 

Irrelevância das culturas do 

Círculo Interno 

“Very few students of English 

throughout the world are learning 

so that they can engage in British 
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culture or literature[…]. English 

is an international language 

spoken by eg: Chinese people 

doing business with German 

people - British culture doesn’t 

come into this”; 

“Double decker red buses and 

Charlotte Bronte are nothing to 

do with International English 

language learning.” 

Competência transcultural 

“The issue therefore is world 

culture in terms of social norms 

and taboos, turn taking, 

proxemics, and customs such as 

shaking hands, bowing and 

sniffing the tops of children’s 

heads in Mongolia.” 

 

 

7.6. Discussão “Teaching culture in language learning” 

Excerto 1 

Teaching culture in language learning 1 
Submitted by Denise on 14 April, 2009 - 10:02 2 
Hi everybody!I need your help for my research!please, answer these questions and suggest  3 
anything you can!thank you all!  4 
do you teach culture during your language lessons?  5 
how is it helpful?  6 
what kind of activities?  7 
do you try to assess culture knowledge? If yes,how?  8 
 9 
 10 
Helen  11 
Teaching culture in language learning 12 
Submitted on 14 April, 2009 - 12:04  13 
Dear Denise  14 
You may also find Barry Tomalin's blogs on this subject of some help to you in your research. 15 
Barry was a recent guest writer on TeachingEnglish.  16 
You can find Barry's blogs and cultural activities here: 17 
http://www2.teachingenglish.org.uk/blogs/barry-tomalin  18 
Wishing you good luck with your research,  19 
Regards  20 
Helen 21 
[…]  22 
 23 
 24 
David  25 
Teaching culture in language learning 26 
Submitted on 16 April, 2009 - 10:14  27 
Hi Denise  28 
I'm not really sure if *teaching* is the best verb to use in this case; I'd rather use the  29 
expression *developing* intercultural competence in language learning.  30 
There was a symposium in Cardiff about intercultural competence and there is some good  31 
material available for download at Cardiff Online. Please, check the link below  32 

http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/barry-tomalin
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http://iatefl.britishcouncil.org/2009/sessions/65/intercultural-competence-and-elt  33 
I hope it helps.  34 
David  35 

A participante Denise projeta enquadres e footings laminados. Inicialmente, tem-se um 

enquadre de pedido de ajuda, com a usuária encenando o footing de solicitante aflita. Estes se 

constroem por meio do cumprimento informal (“Hi everybody!”, linha 3), do item lexical 

“help” (3) e da profusão de pontos de exclamação (3-4). Nesse enquadre, ela fala como uma 

colega de profissão que pede um favor a seus colegas — a saber, a resposta a algumas 

perguntas para sua pesquisa. Uma vez anunciado, esse enquadre de entrevista de pesquisa se 

estabelece com quatro perguntas diretas (5-8), abandonando-se o uso da primeira pessoa. 

Nesse segundo enquadre, Denise encena o footing de pesquisadora-entrevistadora e projeta 

para seus interlocutores o de sujeitos de pesquisa entrevistados.  

Helen não ratifica o enquadre de entrevista de pesquisa proposto por Denise. Em vez 

de responder às perguntas, ela sugere um blog onde a pesquisadora poderia encontrar mais 

informações sobre o tema do estudo (15-18). Esse enquadre de troca de material se evidencia 

no verbo “find” (17) e no link para a referida página (18). Nesse blog, o autor propõe 

atividades para se trabalhar a cultura em sala de aula e aborda a questão transcultural com 

alguma frequência, aproximando-se do Discurso do ILF (cf. cap. 3). 

Assim como Helen, David parece ver nas pistas de contextualização deixadas por 

Denise não um enquadre de entrevista de pesquisa, mas de troca de materiais: em vez de 

responder às perguntas propostas, ele utiliza o verbo “check” no imperativo (32) e fornece um 

link para ser consultado (33). Ele também encena brevemente um footing crítico em relação à 

publicação de Denise, alinhamento esse sinalizado pelas construções “I’m not really sure” e 

“I’d rather” (29). De acordo com David, o item lexical “teaching” é menos adequado para 

descrever o trabalho com a competência transcultural em sala de aula que a alternativa que 

propõe: “developing”. Isso pode se dar por tal competência não consistir em um conjunto de 

informações que possam ser ensinadas, mas em um olhar apurado para diferenças culturais, 

em uma postura aberta à diversidade e em um conjunto de experiências de negociação 

transcultural. Cabe ressaltar que o fato de o participante empregar um termo técnico — 

“intercultural competence” (31) — sinaliza algum conhecimento teórico sobre essa questão, o 

que pode indicar um alinhamento consciente com o Discurso do ILF. 

 

Excerto 2 

Dagmar  36 
Culture and the English language 37 
Submitted on 2 November, 2009 - 14:24  38 

http://iatefl.britishcouncil.org/2009/sessions/65/intercultural-competence-and-elt
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The basics of the English Language remain the same. Culture does form a very critical  39 
aspect of the English Language. There are two reasons for this. Each country will have its  40 
own colloquial terms. Secondly one word may carry different meanings in different  41 
countries. Here I would like to clarify that I am not making a reference to Homonyms.  42 
Lack of cultural knowledge can spoil relationships or put people in embarrassing  43 
situations. 44 
 45 
 46 
Andrej  47 
Hi I think the culture comes 48 
Submitted on 7 November, 2009 - 08:24  49 
Hi 50 
I think the culture comes by default 51 

O próximo interactante, Dagmar, parece não ratificar completamente a proposta de 

Denise. Por um lado, ele discute o papel da cultura no ELI, o que representa uma ratificação 

parcial. Por outro, sua afirmação inicial (“The basics of the English language remain the 

same”, linha 39) desqualifica o tópico como sendo algo de grande relevância para discussão 

ou pesquisa. Dagmar apresenta então uma explanação técnica (39-44), fazendo pouco uso da 

primeira pessoa e de modalizadores; isso projeta para ele um footing de especialista.  

Primeiramente, cabe observar que esse discurso de especialista estabelece um elo indexical 

entre cultura e país (devendo este provavelmente ser entendido como nação, à qual 

corresponderia um território), atualizando a invenção modernista de nação (cf. seção 2.2). 

Segundo, Dagmar reduz a cultura basicamente a uma questão de léxico — e também este é, 

então, indexicalmente ligado a essa noção de “país”: “Each country will have its own 

colloquial terms. Secondly one word may carry different meanings in different countries” (40-

42). O último enunciado (“Lack of cultural knowledge can spoil relationships or put people in 

embarrassing situations”, linhas 43-44) sugere outros aspectos culturais relevantes; a 

possibilidade de ruído na comunicação ocasionado por diferenças culturas remete à 

necessidade de desenvolvimento de competência transcultural (cf. cap. 3). No entanto, esta 

não é mencionada, seja nominal ou conceitualmente — possivelmente por o autor 

paradoxalmente crer que “The basics of the English Language remain the same” (39). 

A última participação, de Andrej, é tão enigmática quanto curta: consiste apenas em 

“Hi[.] I think the culture comes by default” (50-51). Embora ele esteja respondendo ao tópico 

proposto por Denise, a insuficiência de pistas de contextualização dificulta o enquadramento 

da mensagem, podendo esta ser uma reposta muito sintética às questões de pesquisa ou uma 

brevíssima contribuição para uma reflexão entre colegas de profissão. Ademais, é difícil 

compreender o que ele quer dizer com “the culture comes by default”. É possível que isso 

signifique que, para Andrej, a cultura esteja atrelada à língua, de modo que aprender esta 

implica adquirir automaticamente aquela; sendo esse um processo natural e automático, não 
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haveria razão para uma discussão ou para um projeto de pesquisa sobre o tema, o que pode 

justificar a brevidade de sua participação. 

Os resultados da análise desta discussão estão organizados no quadro 7.6. 

 

Quadro 7.6: ordens de indexicalidade observadas 

Discursos Elementos Participantes Pistas  de contextualização 

ILE Elo indexical entre língua, 

cultura e nação 

Andrej 
“I think the culture comes by 

default” 

Dagmar 

“Each country will have its own 

coloquial terms. Secondly one 

word may carry different 

meanings in different countries” 

ILF Competência transcultural 

“Lack of cultural knowledge can 

spoil relationships” 

Helen Conteúdo do link publicado 

David 
“intercultural competence”; 

link publicado 

 

 Nas próximas seções, analiso algumas discussões ocorridas na seção “Pronunciation” 

do fórum. 

 

7.7. Discussão “Pronunciation issue” 

Excerto 1 

pronunciation issue 1 
Submitted by Gonzalo on 30 June, 2009 - 19:09 2 
Hi friends, 3 
I'm an English teacher but I'm suffering my own pronunciation because I'm not native  4 
speaker and I haven't been abroad. I watch movies and news but I have difficulty in  5 
connected speech. I wonder if you could help me? 6 
 7 
 8 
[...] 9 
 10 
 11 
Dagmar 12 
PRONUNCIATION 13 
Submitted on 6 July, 2009 - 07:57  14 
I had the same problem inspite of having a good vocabulary. I have been training people  15 
over the last 8 years on Accent Neutralization. 16 
Let me tell you that you need to be very focussed and determined to get rid of your  17 
mother tongue influence. It is a long process and requires you to fully commit yourself to  18 
achieve the goal of coming to a neutral accent. I used a combination of various methods  19 
which I am listing down below 20 
Listen to BBC news everyday 21 
Identify a person who speaks the English Language without any mother tongue influence.  22 
Interact with this person everyday and get a feedback on areas where you have a strong  23 
mother tongue influence and work on those words to come to a neutral accent. When we  24 
talk about neutral accent, we are talking about globally understandable and  25 
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comprehensible English. We are not telling you imitate an US or UK  accent. When you  26 
have a strong mother tongue influence while speaking, the listeners get irritated or  27 
distracted when you pronounce certain words which distorts the listening process. You  28 
cannot command the respect of people, because psychologically they will not accept you  29 
as a classy person. 30 
Record your voice by reading out paragraphs from newspapers or magazines. Listen to the  31 
recording and get a feedback. Work on the words till you come to a neutral accent. 32 
All these techniques need to be done everyday without exception. Ensure that you drink  33 
water periodically so that your lips and tongue are wet. 34 
Lastly get acquianted with the pronunciation pattern laid down by the IPA.   35 
All the best  36 
 37 

 38 
Kanti  39 
Thanks for the ideas and 40 
Submitted on 6 July, 2009 - 10:16  41 
Thanks for the ideas and software mentioned; I'm keen to give it a try. 42 
I share your concern. I also use online dictionaries for single words, but what I find most  43 
helpful is conversing with and listening to native speakers - colleagues, students, friends,  44 
TV, radio etc. Since I started doing that consciously, I have learnt so much and I'm  45 
enjoying the experience. This works for me though only because I live and work in the  46 
UK. 47 
 I have found that one's mother-tongue has a lot to do with how well they progress in  48 
improving pronunciation too, as well as personal differences. 49 
I have however settled on the fact that there is a lot to learn and I can only do so much - a  50 
little at a time, as needed. The first step is what you're already doing - realising your need  51 
and the desire to learn, so all the best with the rest! 52 

 O internauta Gonzalo relata uma necessidade de solucionar problemas em sua própria 

pronúncia; por isso, ele pede sugestões aos colegas. Ao utilizar os itens lexicais “suffering” 

(4) e “difficulty” (5), bem como a pergunta no final da mensagem (“I wonder if you could 

help me?”, linha 6), ele projeta um enquadre de aconselhamento e sinaliza para si um footing 

de alguém que precisa de auxílio e um alinhamento de aconselhadores para seus 

interlocutores.  

 Além de atualizar o mito do “falante nativo”, o fato de Gonzalo mencionar nunca ter 

viajado para o exterior (“I haven’t been abroad”, linha 5) ratifica o que chamei de “mito da 

terra mágica” (cf. seção 3.1): a crença de que, ao visitar um território anglófono, o falante tem 

seu inglês melhorado como por um passe de mágica — mágica cujos efeitos dificilmente 

poderiam ser obtidos de outro modo. Outrossim, o interactante apresenta como parte de seu 

problema sua dificuldade com uma série de processos fonológicos conhecida como 

“connected speech”. Jenkins (2000), porém, afirma que o domínio produtivo desses processos 

é irrelevante para o ILF, podendo até mesmo representar um problema para a inteligibilidade. 

 Diversas respostas, omitidas aqui por questão de foco e espaço (indicadas por “[...]”), 

apenas ratificam o enquadre de aconselhamento e apresentam sugestões de como melhorar a 

própria pronúncia, sem deixar explícita uma concepção específica do inglês ou o do que 

significa ter “boa pronúncia”.  
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 A primeira resposta digna de nota, fornecida por Dagmar, inicia-se com uma breve 

narrativa na qual o autor produz um alinhamento de identificação com a situação de Gonzalo 

(“I had the same problem inspite of having a good vocabulary”, linha 15). O fato de Dagmar 

ter tido o mesmo problema no passado reforça o footing de autoridade que encena ao ratificar 

o enquadre de aconselhamento. Esse footing se constrói pelo enunciado “I have been training 

people over the last 8 years on Accent Neutralization” (15-16), pelo uso de “Let me tell you 

that you need” (17) e pela lista de sugestões, com verbos no imperativo (“Listen”, “identify”, 

“Interact”, “get”, “Record”, “Listen”, “get”, “Work”, “Ensure”, “get” — linhas 21-35).  

 Dagmar enquadra o problema narrado por seu interlocutor como uma questão de 

“neutralização de sotaque”. Ele define um “sotaque neutro’ como “globally understandble and 

comprehensible English” (25-26), e afirma não ser necessário imitar um sotaque “americano” 

ou “britânico” (“We are not telling you imitate an US or UK  accent”, linha 26). Por um lado, 

esse discurso entextualiza o Discurso do ILF, pois se centra na inteligibilidade internacional, 

que é construída como não atrelada à imitação de determinados “falantes nativos” (cf. seção 

3.2). No entanto, essa pretensão a uma inteligibilidade universal é contrária a visões como a 

de Rajagopalan (2010), para quem “inteligibilidade” é um conceito subjetivo ao qual devemos 

sempre responder com uma pergunta: “inteligibilidade para quem?” (cf. seção 3.2). Além 

disso, essa suposta inteligibilidade universal supostamente seria obtida por meio do expurgo 

de qualquer influência da língua materna (“get rid of your mother tongue influence” nas 

linhas 17-18; “get a feeback on areas where you have a strong mother tongue influence and 

work on those words to come to a neutral accent” nas linhas 23-24). Esse combate à língua 

materna em busca de um inglês “puro” reflete a visão do ILE e a “lógica da mesmidade” (cf. 

cap. 2, 4). 

 Kanti também ratifica o enquadre de aconselhamento, embora projete footings 

laminados. No início de sua mensagem, ela se alinha a Gonzalo ao também encenar um 

footing de aconselhada. Ela o faz ao agradecer pelas sugestões (“Thanks for the ideas and 

software mentioned”, linha 42), afirmar que vai experimentá-las (“I’m keen to give it a try”, 

linha 42) e ratificar o tópico proposto (“I share your concern”, linha 43). A partir daí, ela 

constrói uma laminação ao iniciar um enquadre narrativo no qual relata as estratégias das 

quais faz uso para superar esse problema e o que aprendeu com a experiência. Nesse segundo 

momento, ela encena, então, os footings laminados de narradora e conselheira.  

 Uma das estratégias relatadas por Kanti é o contato com “falantes nativos” (“what I 

find most helpful is conversing with and listening to nativer speakers”, linhas 43-44). Isso 

releva uma visão tradicional do inglês que confere aos “nativos” um status de superioridade, 
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de modelo a ser seguido, ou seja, entextualiza o Discurso do ILE. No final desse parágrafo, 

ela modaliza seu discurso ao afirmar: “This Works for me though only because I live and 

work in the UK” (46-47). No entanto, não fica claro se ela está realmente particularizando a 

autoridade dos “falantes nativos” (ficando esta restrita a contextos de “inglês como segunda 

língua”51) ou se está apenas reconhecendo que, em outros contextos, esse tipo de contato 

regular com “falantes nativos” pode não ser possível.  

 Em seguida, Kanti estabelece um elo indexical entre língua materna e competência: “I 

have found that one’s mother-tongue has a lot to do with how well they progress in improving 

pronunciation too” (48-49) — cabe observar aí o modalizador epistêmico “I have found out 

that”, que constrói a veracidade de sua afirmação e seu footing de conselheira-especialista. 

Essa afirmação também parece orientar-se pelo Discurso do ILE, que valoriza o inglês “puro” 

(aquele dos “falantes nativos” do Círculo Interno) e rechaça influências da língua materna. 

Ademais, essa afirmação sugere que determinadas línguas maternas podem ser um obstáculo 

instransponível ao desenvolvimento de uma pronúncia considerada aceitável. 

 

Excerto 2 

                                                
51 Conforme explicado no cap. 3, Seidlhofer (2011) defende que o ILF não anula o ILE, sendo este caracterizado 
por um interesse particular em determinado grupo anglófono, que justificaria o ensino-aprendizagem de recursos 

linguísticos típicos desse grupo. Essa posição torna mais problemática a distinção entre ILE e inglês como 

segunda língua, uma vez que ambos se caracterizam pelo interesse nos recursos semióticos associados a 

determinado contexto territorialmente delimitado, sendo orientados por Discursos e ordens de indexicalidade 

iguais ou muito semelhantes. As diferenças significativas não estão no inglês ou nos principais objetivos do 

aluno, mas na frequência de contato deste com determinados tipos de falantes e situações comunicativas, além 

do fato de o contexto de segunda língua muitas vezes exigir uma aprendizagem mais rápida. De qualquer 

maneira autores como Pederson (2011) argumentam que, mesmo em contextos de segunda língua, questões do 

ILF podem ser relevantes. 
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Kavi  53 
clarity of pronunciation 54 
Submitted on 23 September, 2009 - 06:03  55 
The main focus should be on clarity of pronunciation rather than on purity. 56 
I want to say that there is no point talking about a country. Individuals need to improve for 57 
bettering their chances in a global market place,". The vast majority of adult learners of  58 
English as a Second Language never achieve a " pure British" or a "pure American" accent. 59 
 Pronunciation usually remains influenced by the native language to one degree or another.  60 
In my opinion, this is absolutely OK. ". 61 
Ref: http://www.neutralaccent.com 62 
 63 
 64 
[…] 65 
 66 
 67 
Klaus  68 
Intonation 69 
Submitted on 18 July, 2012 - 16:19  70 
Hello 71 
I'm also a non native speaker of English and would to know about any video links related  72 
to 'how to teach intonation'.Although I read many articles and books but I think it is a more  73 
 practical topic rather than reading or writing. 74 
Thank you 75 

 O respondente Kavi também ratifica o enquadre de aconselhamento e encena um 

footing de conselheiro-especialista. Indícios disso são os modalizadores “should” (56) e 

“need” (57) e o fato de sua mensagem conter citações — ou ser um conjunto de citações; isso 

não fica claro no uso das aspas — retiradas de um site de sua autoria dedicado ao 

desenvolvimento de um “sotaque neutro”. Um trecho é particularmente interessante: “there is 

no point talking about a country. Individuals need to improve for bettering their chances in a 

global market place” (57-58). Isso sugere uma entextualização do Discurso do ILF (cf. cap. 3) 

e uma consciência do caráter desterritorializado da contemporaneidade (cf. cap. 2) e do inglês 

nesse contexto; a pronúncia de um falante deve ser julgada, então, no âmbito da ordem de 

indexicalidade desse “global market place”. Embora haja a menção dos sotaques “americano” 

e “britânico”, o autor se afasta do sonho modernista de pureza linguística ao utilizar “pure 

British” e “pure American” entre aspas (59) e ao predicar a influência da língua materna como 

“absolutely OK” (61), extextualizando, nesse ponto, os Discursos do inglês como língua 

franca (cf. cap. 3) e como invenção (cf. cap. 4).  

 O último participante do excerto acima é Klaus, que ratifica o enquadre de 

aconselhamento e encena um footing de aconselhado: “I’m also a non native speaker of 

English and would [like] to know about any video links related to ‘how to teach intonation’” 

(72-73). A construção desse footing de solicitante de ajuda passa, como se vê, por sua 

construção como “falante não nativo”. Tal fato é curioso se considerarmos que esse footing é 

motivado por uma necessidade não de mudar a própria pronúncia, mas de ensinar traços 

http://www.neutralaccent.com/
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suprassegmentais. Cabe perguntar, então: se ele fosse um “falante nativo”, estaria 

automaticamente mais apto a executar essa tarefa docente? Obviamente, não: um “falante 

nativo” típico, sem qualquer instrução em fonética, fonologia e linguística aplicada, 

dificilmente seria capaz de fazê-lo. E, se é uma questão de estudo, não há por que acreditar 

que um “não nativo” não possa fazê-lo. O que se nota aqui é a entextualização do Discurso do 

ILE: o “falante nativo” é uma figura de autoridade; mais grave, a “natividade” tem, em si, um 

elo indexical com a qualificação para ensinar a língua. 

 A análise dos dois excertos está sistematizada no quadro 7.7. 

 

Quadro 7.7: principais Discursos observados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

Mito da “terra mágica” 

Gonzalo 

“I’m suffering from my own 

pronunciation because I’m not 

native speaker and I haven’t been 

abroad” 

 Superioridade dos “falantes 

nativos” 

Kanti 

“what I find most helpful is 

conversing with and listening to 

native speakers” 

Tentativa de eliminação da 

influência da língua materna 

“one’s mother-tongue has a lot to 

do with how well they progress 

in improving pronunciation” 

Dagmar 

“get rid of your mother tongue 

influence”; 

“get a feedback on areas where 

you have a strong mother tongue 

influence and work on those 

words to come to a neutral 

accent”; 

“When you have a strong mother 

tongue influence while speaking, 

the listeners get irritated or 

distracted when you pronounce 

certain words which distorts the 

listening process. You cannot 

command the respect of people, 

because psychologically they will 

not accept you as a classy 

person” 

Superioridade dos “falantes 

nativos” 
Klaus 

“I’m a non native speaker of 

English and would to know about 

any video links related to ‘how to 

teach intonation’” 

“Natividade” = qualificação para 

ensinar a língua 

ILF Inteligibilidade Kavi 
“The main focus should be on 

clarity of pronunciation rather 
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than on purity”  

Dagmar 

“globally understandable and 

comprehensible English” 

Não necessidade de imitar 

“falantes nativos” 

“We are not telling you imitate 

an US or UK accent 

Kavi 

“The vast majority of adult 

learners of English as a Second 

Language never achieve a ‘ pure 

British’ or a ‘pure American’ 

accent” 

Desterritorialidade / 

pluricentricidade 

“there is no point talking about a 

country” 

Objetivo de comunicação com 

falantes “nativos” e “não 

nativos” 

“Individuals need to improve for 

bettering their chances in a global 

Market place” 

 

 

7.8. Discussão “Teaching pronunciation” 

Excerto único 

Teaching pronunciation  1 
Submitted by Sanjay on 7 November, 2009 - 05:50  2 
 3 
Hi, 4 
It is quite common to find second language users of English, in particular, learners  5 
from institutions in remote areas find it difficult to pronounce certain words in English. Is  6 
it possible to teach pronunication to adult learners, though there are many interactive  7 
softwares available to teach this particular aspect of English. Is it really possible to  8 
improve the pronunciation of learners and what would be the time required for them to  9 
learn how to pronounce words, which is required for intelligibility. 10 
 11 
 12 
[…] 13 
 14 
 15 
Brent  16 
The phonology of English 17 
Submitted on 11 November, 2009 - 00:38  18 
[…] 19 
 20 
Mr Rajiv, 21 
I half agree with you, as I half agree with the previous writer, about the importance of  22 
learning to copy a native speaker's accent.  You are 100% right that the non-native  23 
speaker's accent is acceptable.  My students are mostly Belgians and, when teaching 24 
pronunciation, I make it as plain to them as I can that their accents are not the problem - in  25 
fact, a French accent, like an Indian accent, can sound quite charming to English ears.  The 26 
problem is my accent.  Their ambition to communicate freely with native speakers isn't held up 27 
by their accents, but by the native speakers' accents, which are often incomprehensible.  28 
The student who has only learnt classroom-English, or written English, will find it very 29 
difficult to understand normal conversational English, in which liaison is made between  30 
words, in which there can be bewildering stress patterns, and in which small words often  31 
seem to disappear.  Teaching conversational English as a subject in its own right, and 32 
encouraging students to speak at speed, is the best I can do to prepare them for spoken 33 
communication with native speakers. 34 
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This line of reasoning may not appear relevant if you deal with English exclusively for use 35 
between non-native speakers, in which case, speaking too quickly may be a disadvantage;  36 
but do consider the possible needs of your students who want to understand native  37 
speakers. 38 
Brent 39 
 40 
 41 
 [...] 42 
  43 
  44 
Elizabeth  45 
Its possible 46 
Submitted on 4 November, 2010 - 17:57  47 
I'd say its possible to teach pronounciation to an adult and although they'll never perfect it to 48 
the level of a native speaker, they can get it to a satisfactory level, the key is practice; listening 49 
and repeating the words is the ideal way to practice.  50 

A interação é iniciada por Sanjay, que embora não use pontos de interrogação, projeta 

um enquadre de aconselhamento e encena um footing de alguém que pede auxílio ao fazer as 

perguntas diretas “Is it possible to teach pronunciation to adult learners”, “Is it really possible 

to improve the pronunciation of learners” e “what would be the time required for them to 

learn how to pronounce words” (6-10)52. 

Brent ratifica o tópico e o enquadre, encenando um footing de especialista, por 

exemplo, ao utilizar a modalização epistêmica quando narra sua própria experiência (“My 

students are mostly Belgians and, when teaching pronunciation, I...”, linhas 24-25). Ele inicia 

seu discurso dirigindo-se a um respondente anterior, Rajiv. Brent ratifica parcialmente o 

argumento deste, que afirma não ser necessário que os “falantes não nativos” soem como 

“nativos”. Brent abre sua mensagem predicando Rajiv como “100% right” (23). Com efeito, 

ele afirma que, em determinadas ordens de indexicalidade, um sotaque “não nativo” pode ser 

valorizado, predicando-o como “quite charming” (26).  

O outro alinhamento projetado por Brent se baseia na dificuldade que seus alunos têm 

em entender falas “nativas” devido a processos fonológicos aplicados por esses falantes. 

Curiosamente, ele predica “The problem” como “my accent” e emprega “the native speakers’ 

accents” como agente da passiva da forma verbal “held up”, que faz referência às dificuldades 

enfrentadas por esses estudantes (26-27). Embora a dificuldade dos alunos na compreensão 

oral relatada pelo internauta não seja uma novidade, sua abordagem dela apresenta uma 

inovação. Tradicionalmente, o aluno é responsabilizado por ela, atribuindo-se-lhe valores 

indexicais negativos. No entanto, ao atribuir a responsabilidade por essa dificuldade aos 

“falantes nativos”, Brent transfere essa carga indexical negativa.  

                                                
52 A relação entre pronúncia e idade de aprendizagem extrapola o escopo desta pesquisa. Meu interesse nessa 

interação é pela construção que os participantes fazem do inglês e de seus falantes em suas respostas. 
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Não obstante, o interactante se sente na necessidade de formular estratégias “to 

prepare [my students] for spoken communication with native speakers”. Por um lado, isso é 

compreensível se tivermos em vista um ILF cujo interactante projetado seja o público mais 

diverso possível, que implica a não alienação de qualquer falante — e, por conseguinte, dos 

“nativos” (JENKINS, 2000; SEIDLHOFER, 2011; PEDERSON, 2011; cf. cap. 3). Por outro 

lado, Brent parece pôr uma ênfase significativa na interação com “falantes nativos”. Ademais, 

ele dá um tratamento não diferenciado aos estudos produtivo e receptivo de traços fonético-

fonológicos: tornar-se capaz de entender determinados falantes não significa passar a falar 

como eles. Essa confusão, herdada do sonho de produzir cópias dos “falantes nativos” nas 

aulas de ILE, talvez esteja relacionada à lógica da mesmidade (cf. cap. 2, 4), isto é, ao sonho 

de uma comunicação entre parceiros conversacionais que façam uso de recursos semióticos 

idênticos. 

A última participante reportada aqui, Elizabeth, ratifica o enquadre de aconselhamento 

proposto pelo iniciador da discussão e encena um footing de conselheira desde o início, 

intitulando sua mensagem como uma resposta a Sanjay: “Its possible” (46). Elizabeth reforça 

o mito da superioridade do “falante nativo”, atribuindo-lhe valor indexical superior ao dos 

“não nativos” que “[will] never perfect [their pronunciation] to the level of a native speaker” 

(48-49) e, quando bem-sucedidos, têm sua competência predicada como apenas “satisfactory” 

(49). Ela entextualiza, então, o Discurso do ILE. 

 O quadro 7.8 sintetiza a análise desta discussão. 

 

Quadro 7.8: principais Discursos observados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

Superioridade do “falante 

nativo” 
Elizabeth 

“they’ll never perfect it to the 

level of a native speaker” 

Ênfase na comunicação com 

“falantes nativos” 

Brent 

“prepare them for spoken 

communication with native 

speakers” 

ILF 

Não necessidade de imitar 

“falantes nativos” 

“You are 100% right that the 

non-native speaker’s accent is 

acceptable” 

O inglês de “falantes nativos” 

pode gerar ruído na 

comunicação 

“The problem is my accent. 

Their ambition [...] is not held up 

by their accents, but by the 

native speakers’ accents” 

Objetivo de comunicação 

também com “falantes não 

nativos” 

“if you deal with English 

exclusively for use between non-

native speakers” 
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Língua como 

recursos 

Recursos semióticos 

adquirem valores diversos ao 

atravessar ordens de 

indexicalidade 

“a French accent, like na Indian 

accent, can sound quite charming 

to English ears” 

 

Nas próximas seções, analiso uma série de discussões centradas nos conceitos de 

falante “nativo” e “não nativo”. 

 

7.9. Discussão “Any obstacles for non-native English speaking teachers?” 

Excerto 1 

Any obstacles for non-native English speaking teachers? 1 
Submitted by Suresh on 17 November, 2009 - 05:59 2 
I'm Thai and will take CELTA53 in Jan. 2010 at IH. I finished high school from the States,  3 
BA in English in Thailand and MA in European Studies in the Netherlands. 4 
I doubt if non-native English speakers, having CELTA qualification, would ever have a  5 
difficulty finding a teaching job outside their own countries. I have experienced working  6 
as an English teacher in the university in Thailand, but would certainly like to do that  7 
abroad (that is the reason why I take CELTA..) However, I have seen limitations in doing  8 
so; many language schools (even in my own country) simply want to recruit British,  9 
Australian, American, etc. 10 
 11 
 12 
Alex 13 
Sad, but true. 14 
Submitted on 18 November, 2009 - 03:36 15 
Yes, in my experience schools/companies/organisations are much more likely to hire  16 
people from the UK, the US, Australia, New Zealand and Canada (and in some, but not all,  17 
cases South Africa) than people from other countries. 18 
It's a bit of a tricky situation and in some of the places that I have worked (only within  19 
China) it causes conflict between 'foreigners' (the native speakers) and local staff (Chinese)  20 
for the opposite reason you might think. 21 
There are two sides to running a language school - the business side (out to please  22 
customers) and the academic side (out to help learners).  Most students are both, they are  23 
learners and they are customers, but while they understand good service and expectations  24 
they don't necessarily understand good teaching and education.  The learner side needs  25 
good teachers (native or non-native speakers with good qualifications, like the CELTA),  26 
but the customer side wants native speaker contact(native speakers with or without  27 
good qualifications).  28 
In a market-driven world what the customer wants seems to hold a bit more sway than  29 
what the customer needs... and so the Chinese staff (managers and sales staff) argue for  30 
native English speakers while the 'foreign' staff (teachers and academic staff) argue for  31 
qualified teachers.  You can guess who wins most of the time - the manager. 32 
Less of a problem in internationally owned businesses than locally owned ones, but there  33 
will always be customer expectations to deal with and that can make it tough at times,  34 
unfortunately. 35 
(nb. That's what it seems to be like in China.  I'm not sure about other countries). 36 

                                                
53 CELTA é uma certificação oferecida pela Universidade de Cambridge que visa a oferecer uma qualificação 

inicial a novos professores de língua inglesa. 
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 A discussão tem início quando Suresh inicia um breve footing de narrador descrevendo 

seu histórico acadêmico-profissional e sua intenção de iniciar mais um curso. Em seguida, ele 

menciona limitações identificadas para professores “não nativos”, que são por vezes 

preteridos por empregadores em favor de “nativos”. Propõe-se, então, um enquadre de troca 

de experiências, o que fica evidente no constante uso da primeira pessoa (“I”) e no discurso 

narrativo no corpo da mensagem, que enquadram a pergunta no título da mensagem: “Any 

obstacles for non-native English speaking teachers?”. 

 A primeira resposta vem do internauta Alex, que, já no título de sua mensagem, 

ratifica o tópico ao avaliar a impressão de Suresh como “sad, but true” (14). Também o 

enquadre de troca de experiências é ratificado, uma vez que Heath modaliza seu discurso no 

início com “in my experience” (16) e no comentário final entre parênteses, com “seems” e a 

predicação “not sure” (36).  

 Embutido no enquadre de troca de experiências sustentado por Alex, está um exemplo 

que consiste em um enquadre conflituoso (descrito com o item lexical “conflict” na linha 20) 

que se mantém na instituição onde trabalha:  de um lado, a gerência e a equipe de vendas se 

orientam por um Discurso mercadológico, que apresenta os professores nativos como algo 

desejável para atrair clientes; do outro lado, estão os profissionais estrangeiros, da área 

acadêmica, que Alex associa a um Discurso pedagógico que valoriza a qualificação do 

profissional, seja ele nativo ou não. Aos alunos dessa instituição, são atribuídos dois 

posicionamentos: eles são alunos (“learners”, linha 24), que “precisa[m] de bons professores”, 

mas também clientes (“customers”, linha 24), que “quer[em] contato com falantes nativos”. 

Enquanto, no Discurso acadêmico, parece haver um crescente destronamento do falante 

nativo (cf. cap. 3 e 4), o elo indexical entre “natividade” e competência (ou mesmo 

superioridade) — cujo oposto polar é a relação “não nativo” – competência insuficiente – 

inferioridade — ainda é forte na ordem de indexicalidade que se estabelece em relação ao 

Discurso do ELI como comércio adotado pela instituição em questão. Embora isso cause o 

que Alex entende como uma cisão entre dois grupos de profissionais da empresa, 

provavelmente cria uma identidade híbrida para a empresa como um todo, em cujas atividades 

decerto se desempenham ações orientadas pelos dois Discursos: o da educação e o do 

mercado54.  

 Alex se alinha de forma crítica ao tratamento discriminatório dado a professores não 

nativos: ele está incluído no grupo de “teachers and academic staff” (31), que participa de um 

                                                
54 Isso ecoa a afirmação de Gray (2002), que vê os livros didáticos como o resultado de fatores distintos e por 

vezes conflitantes, um dos quais sendo a questão mercadológica. 
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“conflict” (20) no qual um grupo “wins” (32). Todavia, essa é uma crítica de certa forma 

conformista: no nível local, o grupo ao qual se filia é aquele “que [perde] na maior parte das 

vezes”, não parecendo haver alternativas; tampouco em uma escala mais ampla há menção de 

ações significativas no sentido de mudar essa realidade, que é descrita como uma questão de a 

instituição ser “internationally owned” ou “locally owned” — explicação essa que não fica 

muito clara —, embora nenhuma das duas esteja livre das pressões descritas. Em suma, Alex 

se alinha como alguém que resiste o quanto pode, mas não pode mudar um problema que é 

mais amplo e, aparentemente, não tem solução. Essa é, decerto, uma situação complexa, que 

atravessa escalas macro e microssociais, estando muito além do controle de um indivíduo 

solitário. Não obstante, convém lembrar que os Discursos não são naturais nem imutáveis, de 

modo que não se deve menosprezar o poder das peças que compõem o quebra-cabeça, 

especialmente se estiverem articuladas. 

 

Excerto 2 

Mohinder 37 
Native teachers and non-native teachers, 38 
Submitted on 19 November, 2009 - 10:54 39 
Sir, 40 
It is a fact that native teachers of English are preferred to non-native teachers of English  41 
even in the countries where English is taught as a second or foreign language. It is  42 
somewhat difficult to change the mind set of the people. But if you are highly talented  43 
you can get opportunities any where in the world. Most of the Indians are working as  44 
teachers, lecturers, and even as professors in the native English speaking countries like  45 
England and America. It depends on your capability. No one can crush the talent. I hope  46 
you will enhance your teaching skills in English and teach English even to the native  47 
speakers. I wish you the best of luck. 48 
Yours sincerely, 49 
Mohinder 50 

 O próximo participante é Mohinder. Em princípio, pode causar estranhamento o uso 

das expressões formulaicas “Sir” (40) e “Yours sincerely” (49) seguida da assinatura, que são 

normalmente associadas a cartas formais, destoando do enquadre de troca de experiências 

entre colegas proposto por Suresh. No entanto, ao voltar um olhar mais apurado à mensagem 

de Mohinder, percebe-se que talvez não se trate de uma deslegitimação do enquadre proposto 

pelo criador da discussão, e sim de expectativas diferentes em relação ao que caracteriza o 

gênero discursivo desse tipo de fórum online. O participante parece, sim, ratificar o enquadre 

originalmente proposto, pois desenvolve o tópico adequadamente e emprega os dêiticos “I” e 

“you” para se dirigir diretamente a Suresh.  

 Em sua mensagem, Mohinder se alinha em concordância com Suresh ao confirmar a 

existência de um tratamento desigual dado a nativos e não nativos, que é referido como “a 

fact” (41). No entanto, ele é mais otimista que Alex, pois afirma: “if you are highly talented 
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you can get opportunities any where in the world” (43-44); ao acrescentar que “It depends on 

your capability” e “No one can crush the talent” (46), os efeitos muitas vezes imobilizantes da 

hierarquização indexical e “nativos” e “não nativos” são minimizados, de modo que o 

insucesso seria mais uma questão de falha individual do que de desigualdade estrutural. Essa 

posição é reforçada pela modalização epistêmica quando o interactante apresenta o exemplo 

de sucesso profissional de professores da Índia (44-46), que parece ser a sua terra natal. 

 Assim como Mohinder, outros participantes da interação reconhecem a operação de 

uma ordem de indexicalidade que desvaloriza professores “não nativos” mas sugerem que, 

apesar disso, é possível que um “não nativo” qualificado obtenha empregos em outros países. 

 

Excerto 3 

Silik 51 
SoMuchOnMyMind -- Any Help Any One ??? 52 
Submitted on 25 July, 2012 - 17:10 53 
Hi all 54 
I am from India and am quitting my first job in a couple of days to pursue TEFL dreams like 55 
the rest of y'all over here cz I honestly cannot think of a better age and time and circumstances 56 
to just do things that I want to . 57 
[…] 58 
Now standing with one foot firmly digging into my heel and the other ready to take a giant leap 59 
of faith , I am at crossroads again with all this talk about non natives finding no work :( 60 
Although I am confident that my language capabilities are of near native proficiency and my 61 
accent is also neutral but having scoured the web for all possible information / testimonials / 62 
institutes / courses / possibilities at this point I ma overwhelmed with information and would 63 
appreciate any help regarding what would be the best countries to train and eventually land a 64 
job in from a non native perspective . 65 
[…] 66 
AnY help/ advice from people who have sailed the same boat as me or just a "Go fo it " from 67 
anyone who thinks that a job for a non native is a possibility just like the earth revolving 68 
around the moon could be in an insane world , will be immensely appreciated . 69 
 70 
Thanks in advance !!! 71 

Embora o tópico da discussão compareça na mensagem deixada por Silik, este não 

projeta exatamente um enquadre de troca de experiências, mas sim de pedido de 

aconselhamento informal. A informalidade do enquadre se constrói por meio de itens lexicais 

como “Hi all” (54), “y’all” (56), “cz” (56), “sailed the same boat” (67), “Go fo it” (67), pelo 

emoticon “:(” (60) e pela pontuação exagerada em “Thanks in advance !!!” (71). O footing de 

Silik como alguém que pede conselhos se nota em sua narrativa autobiográfica (55-65), no 

pedido efetivo de ajuda (“would appreciate any help” nas linhas 63-64, “AnY help/ advice 

from people who have sailed the same boat as me or just a ‘Go fo it’ […] will be immensely 

appreciated” nas linhas 67-69) e no agradecimento antecipado no final da mensagem 

(“Thanks in advance”, linha 71).  
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No entanto, o trecho que julgo mais significativo é um que tem pouco destaque na 

estrutura da mensagem: “my language capabilities are of near native proficiency and my 

accent is also neutral” (61-62). Embora se perceba como um bom falante de inglês, o fato de 

Silik falar em “near native proficiency” indexicaliza os “falantes nativos” como inerentemente 

dotados de uma suposta proficiência. Também digna de nota é a predicação do próprio 

sotaque como “neutral” (62). O que, exatamente, é um sotaque “neutro”? Embora, no senso 

comum, algumas pessoas “tenham sotaque” e outras não (e alguns desses sotaques sejam 

considerados “melhores”, “mais bonitos” ou “mais fáceis de entender” do que outros), já é 

ponto pacífico na linguística que todos sempre falam com algum tipo de sotaque. Jenkins 

(2000) afirma que os sotaques não representam uma ameaça à inteligibilidade internacional, 

podendo coexistir perfeitamente com o chamado Lingua Franca Core (cf. cap. 3). Finalmente, 

a partir da visão das línguas como conjuntos híbridos e instáveis de recursos semióticos que 

são sempre mobilizados em determinada ordem de indexicalidade, torna-se insustentável a 

crença em um sotaque “neutro”. O mais provável é que esse sotaque “neutro” na verdade seja 

um conjunto de falares que agradam a determinado tipo de ouvinte, que lhe outorga 

determinado valor indexical positivo, o qual se naturaliza até alcançar o status de 

“neutralidade”. 

O quadro 7.9 indica os Discursos que comparecem a esta interação. 

 

Quadro 7.9: principais Discursos observados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

Possibilidade de um “sotaque 

neutro” 
Silik 

“I am confidente that my 

language capabilities are of near 

native proficiency and my accent 

is also neutral” 

Superioridade dos “falantes 

nativos” e oportunidades 

desiguais 

Suresh 

“many language schools [...] 

simply want to recruit British, 

Australian, American etc.” 

Mohinder 

“It is a fact that native teachers of 

English are preferred to non-

native teachers of English” 

Alex 

“Yes, in my experience 

schools/companies/organizations  

are much more likely to hire 

people from the UK, the US, 

Australia, New Zealand and 

Canada (and in some, but not all, 

cases South Africa) than people 

from other countries” 

ELI como Tensão entre compromissos “There are two sides to running a 



125 

 

negócio educacionais e interesses 

econômicos 

language school - the business 

side (ou to please customers) and 

the academic side (out to help 

learners)…” 

 

 

7.10. Discussão “Teaching certificates are for native speakers only” 

Excerto 1 

Teaching certificates are for native speakers only 1 
Submitted by Dimitri on 6 January, 2011 - 18:01 2 
This issue has been discussed on this forum elsewhere, but the conversations have waned  3 
and non-native speakers seem to have accepted their doom. I decided to raise it again  4 
because the situation for non-native speakers is getting worse worldwide. 5 
[…] 6 
In China, where I live as an expatriate there is a government rule, which prohibits the 7 
employment of non-native speakers regardless of any teaching qualification! Recently an  8 
officer examined my application documents (Masters Degree in teaching English, TESOL  9 
Certificate, and 20+ years of teaching experience) and decided: qualified but not a native  10 
speaker. No job! 11 
In South Korea the government sees only two options for teaching English in schools:  12 
native speakers or robots. So why should I invest in my qualification when there is no  13 
certificate in this world that beats a passport from a few countries on the white list?  14 
Doesn't this state of affairs totally eliminate the need for teacher development? 15 
Continuing this stream of thoughts, I've drawn the conclusion that native speaker is a job.  16 
Here is why. 17 
when you are ill, you need a physician. 18 
to buy medicines, you need a pharmacist. 19 
to take a taxi, you need a driver. 20 
to cut your hair, you need a barber. 21 
to repair your shoes, you need a cobbler. 22 
to learn English, you need a -- native speaker 23 
I didn't know it when I was younger and entered a University, but now I'll keep it in mind  24 
when I decide to enrol for a CELTA course or not.Dimitri 25 
 26 
 27 
Tania 28 
It's really too bad  29 
Submitted on 8 January, 2011 - 03:49  30 
It's really too bad that this is the case, because I've met non-native speakers who were  31 
some fantastic ESOL teachers; however, they had the same problems teaching in Asia.  32 
But I've also met non-native teachers who may speak and understand English to a decent  33 
degree they try to pass themselves off as qualified teachers when they are not.  34 
Additionally, where I live in S. Korea, I've met many native teachers who simply cannot  35 
teach. 36 
You do have some fine credentials, and I bet if you look around you may be able to find a  37 
job at a British Council, or get hired in another capacity at a school, but be a teacher in  38 
reality. 39 
Asia is developing, but it still has some extremely racist beliefs that run from the top to the  40 
bottom of society. I see this every day living and working in South Korea. 41 

A mensagem que inicia a discussão projeta uma série de enquadres laminados. Dimitri 

inicia seu discurso encenando um footing não de propositor de uma nova discussão, como 

costuma ocorrer na comunidade, mas de alguém que retoma uma discussão prévia do fórum: 

“This issue has been discussed on this forum elsewhere” (3), afirma ele, que descreve sua 
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própria ação com o descritor metapragmático “raise it again” (4). Dimitri encena um footing 

crítico em relação aos participantes dessas discussões anteriores, para os quais projeta um 

alinhamento de resignação e passividade ao fazer uso da forma de referência “have accepted 

their doom” (4). O usuário justifica seu retorno à questão já discutida fazendo referência a 

uma piora do mercado de trabalho para “falantes não nativos” (“because the situation for non-

native speakers is getting worse worldwide”, linha 5).  

No parágrafo seguinte, Dimitri faz uma narrativa autobiográfica. Sua veracidade é 

construída pela modalização epistêmica quando o usuário afirma morar no contexto discutido: 

“In China, where I live as an expatriate” (7). O eu-personagem dessa narrativa é um 

profissional qualificado (“Masters Degree in teaching English, TESOL Certificate, and 20+ 

years of teaching experience”, linhas 9-10) mas que é forçado a um alinhamento de 

imobilismo por não ser um “falante nativo”, como relata o discurso indireto livre: “qualified 

but not a native speaker” (10-11). Dimitri projeta um footing crítico em relação a essa 

conclusão ao fazer uso do ponto de exclamação em “No job!” (11). A Coreia do Sul é 

apresentada no parágrafo seguinte como outro exemplo do mesmo problema.  

As perguntas que se seguem (“So why should I invest in my qualification when there 

is no certificate in this world that beats a passport from a few countries on the white list? 

Doesn't this state of affairs totally eliminate the need for teacher development?”, linhas 13-15) 

podem ser entendidas de duas formas. Por um lado, podem ser a recuperação do enquadre de 

reflexão entre colegas de profissão que povavelmente caracterizou as discussões anteriores às 

quais Dimitri se refere. Por outro, podemos ver nelas a encenação de um footing questionador, 

tratando-se, então, de perguntas retóricas que põem em xeque a legitimidade desse 

favorecimento de “falantes nativos”, que é um resquício de imperialismo linguístico (cf. seção 

3.1) e de visões problemáticas de língua (cf. cap. 4). 

O restante da mensagem mantém esse enquadre reflexivo no qual Dimitri encena um 

footing crítico em relação a esse tipo de discriminação. Ele elenca uma série de enunciados 

paralelos que, por meio de raciocínio indutivo, permitem chegar à conclusão de que “native 

speaker is a job” (10-23). O footing crítico é sustentado pelo travessão inserido na conclusão 

(“to learn English, you need a – native speaker”, linha 23) e pela afirmação no último 

parágrafo (“I didn't know it when I was younger and entered a University, but now I'll keep it 

in mind when I decide to enrol for a CELTA course or not”, linhas 24-25). Neste, Dimitri 

contrasta sua juventude, que indexicaliza ingenuidade, com o futuro, que, de acordo com as 

narrativas e o raciocínio desenvolvidos em seu texto, indexicaliza experiência e pragmatismo. 
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Ao longo de toda a sua mensagem, ele reentextualiza o Discurso do ILE; em outras palavras, 

ele traz esse Discurso para seu discurso mas constrói um alinhamento crítico em relação a ele. 

A próxima usuária, Tania, se motra igualmente insatisfeita com a situação ao predicá-

la como “really too bad” (31); contudo, essa expressão projeta um footing menos crítico que o 

de Dimitri, tornando-se quase um lamento em vez de uma denúncia. Tania recorre à 

modalização epistêmica (“I’ve met”, linha 31) para sustentar três diferentes alinhamentos para 

os professores atuando na Ásia: (1) docentes competentes com o mesmo tipo de problema 

relatado por Dimitri; (2) mestres que tentam se passar por “falantes nativos”; (3) professores 

“nativos” incompetentes. Supõe-se que Tania conceba ainda uma quarta categoria, a dos 

“nativos” competentes, pelos quais o tipo (2) tentaria se passar. A predicação positiva dos 

tipos (1) (“fantastic”, linha 32) e (2) (“decent”, linha 33), e a negativa do tipo (3) (“cannot 

teach”, linhas 35-36) empodera os profissionais “não nativos”, pois sugere que sua “não 

natividade” não os impede de ser professores competentes, e destrona os “nativos”, visto que 

a competência a eles atribuída é apresentada como insuficiente para, por si só, torná-los bons 

profissionais. Não obstante, esses ganhos são apenas parciais: o caráter “fantástico” do grupo 

(1) pode se dar apesar de seu status de “não nativos”; o inglês do tipo (2) é apenas “decente”; 

os problemas da categoria (3) são de natureza pedagógica, não se negando sua superioridade 

linguística. Em outras palavras, mantêm-se os mitos, propagados pelos Discursos da 

linguística modernista e do ILE, da existência de falantes “nativos” e “não nativos” e da 

superioridade indexical dos primeiros, baseada em uma suposta competência linguística maior 

(cf. cap. 3. 4).  

No parágrafo central, a usuária se dirige diretamente a Dimitri por meio do dêitico 

“You” (37). Fazendo uso do primeiro condicional (“if you [...], you may [...]”, linha 37), ela 

projeta um enquadre de aconselhamento no qual encena um footing de conselheiro e convida 

seu interlocutor ao alinhamento de aconselhado. Apesar do realismo acrescido pelo verbo 

modal “may” (37), o caráter otimista dos resultados preditos (“be able to find a job at a British 

Council, or get hired in another capacity at a school, but be a teacher in reality”, linhas 37-39) 

por um lado indica uma possibilidade de agência por parte de professores “não nativos” e, por 

outro, minimiza obstáculos reais e muitas vezes instransponíveis.  

No último parágrafo, ao usar o adjetivo “racist” (40) para predicar os discursos 

criticados por ela, Tania ensaia um footing mais fortemente crítico, que não chega, porém, a 

alterar o enquadre da mensagem. 

 

Excerto 2 
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Carl  42 
Nationality vs affiliation 43 
Submitted on 9 January, 2011 - 13:24  44 
This is a major vexed question in ELT politics nowadays and it always has. Some say it  45 
reflects the hegemony of English speaking countries upon which EFL schools abroad  46 
thrive. Like it or not, native speaker teachers are a marketing tool. But this may not always  47 
be the case. Rather than nationality, employers or language policy authoritities may be  48 
looking more for "affiliation" to the L2 rather than a passport. For instance, I was born and  49 
bred in Latin America and hold a Peruvian and Italian passport, but went to British schools  50 
and universities so am fully bilingual. My employers, I believe, were looking more for  51 
evidence of a British education and proficiency in the language, as well as suitable  52 
qualifications, rather than British nationality. Having said that, I've had problems applying  53 
for jobs in Egypt, Thailand and Colombia because they will only employ British citizens  54 
for visa application purposes. This is sometimes out of the remit of employers, including  55 
the British Council. 56 
  57 
 58 
Karima  59 
Native and non native teachers of English 60 
Submitted on 22 January, 2011 - 13:13  61 
Yes, I can see how it is disheartening. As a native speaker who works in Istanbul, I can  62 
assure you and anyone else that the only thing that matter is that you speak English very  63 
well-with little accent, a great teacher and life-long learner. That is the major divide. 64 
[…] 65 
Search out the leaders of educational institutions who are native speakers. They will  66 
probably be more open-minded to giving you opportunities worthy of your depth of  67 
knowledge and ability. And is there some some creative problem solving that anyone can  68 
think of for the predicament of the nonnative excellent teacher? 69 

Carl ratifica enfaticamente o tópico e o enquadre de reflexão ao referir-se àquele como 

“a major vexed question” (45). Embutida nesse enquadre reflexivo, o internauta projeta uma 

situação hipotético-explanatória na qual figuram empregadores, autoridades e professores. 

Nenhum deles é posicionado como um agente independente: os empregadores e as 

autoridades são construídos como submetidos a determinados Discursos, que têm uma 

historicidade e são relacionados a “the hegemony of English speaking countries” (50) — 

embora Carl utilize a modalização para se resguardar de críticas ao abrir o enunciado com 

“Some say” (49) —; além disso, ele indica que a decisão de contratar “não nativos” ou não 

muitas vezes está “out of the remit of employers” (59), novamente construindo empregadores 

como submissos a constrangimentos sócio-históricos.  

Diferentemente de seus interlocutores, ele inicialmente sugere que não se trata de uma 

questão de competência, mas sim de uma ordem de indexicalidade vinculada ao Discurso do 

marketing, pois predica os professores “nativos” como “a marketing tool” (51). Outra teoria 

proposta por ele é que não se trate de uma questão de nacionalidade, mas sim do que ele 

chama de “afiliação”. Esta consistiria em elementos que os empregadores ou as autoridades 

pudessem ligar indexicalmente ao dito Círculo Interno, como a educação em escolas e 

universidades britânicas.  
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Ambas as teorias são sintomáticas dos mesmos problemas: ordens de indexicalidade 

que privilegiam os “falantes nativos” e “suas culturas”, historicamente constituídas a partir de 

visões modernistas e essencialistas de língua (cf. cap. 4) e de imperialismo linguístico (cf. 

seção 3.1). 

Assim como Tania, Karima confirma e se opõe à situação descrita pelo criador do 

tópico sem, no entanto, projetar um footing de crítica severa ou de revolta. A ratificação do 

relato de Dimitri é feita pelo advérbio “Yes” (62) no início da mensagem, e o adjetivo 

“disheartening” sinaliza um footing de compreensão em relação a Dimitri. Tal qual o de 

Tania, o discurso de Karima empodera os “falantes não nativos” ao apresentar a possibilidade 

de que estes tenham um excelente nível de inglês (“very well”, linha 64). Todavia, falar inglês 

“muito bem” é catacterizando como implicando “little accent” (64). Esse discurso 

entextualiza, portanto, o Discurso do ILE. 

Curiosamente, Karima usa o modalizador epistêmico “As a native speaker who works 

in Istambul” (62) para projetar um footing de autoridade. Por que o fato de ser “nativa” lhe 

permitiria conhecer melhor a situação e fornecer uma descrição do que significa “falar inglês 

muito bem”? Não vejo outra razão que não uma ordem de indexicalidade que privilegia 

“nativos” em detrimento de “não nativos”, associada ao Discurso do ILE. 

Essa ordem problemática também se manifesta no último parágrafo, no qual o verbo 

no imperativo (“Search out”, linha 43) projeta desde o início um enquadre de aconselhamento 

e o footing de conselheiro para sua autora. É curioso que Karima julgue que profissionais 

“nativos” vão ser mais receptivos aos “não nativos” que os dirigentes locais. Afinal, a 

superioridade dos “nativos” é orientada por ordens de indexicalidade que se manifestam 

translocalmente ao redor do globo.  

O quadro 7.10 reúne os elementos observados nos excertos analisados nesta seção. 

 

Quadro 7.10: principais Discursos observados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

Supervalorização do 

conhecimento oriundo de 

países anglófonos Karima 

“[Leaders of educational 

institutions who are native 

speakers] will probably be more 

open-minded” 

Rejeição de sotaques 

“estrangeiros” 

“that you speak English very 

well-with little accent” 

Superioridade dos “falantes 

nativos” e oportunidades 

desiguais 

Dimitri 
(alinhamento 

crítico) 

“the situation for non-native 

speakers is getting worse 

worldwide”; 

narrativa autobiográfica; 
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“native speaker is a job” 

Tania 

“It’s really too bad that this is the 

case, because I’ve met non-

native speakers who were some 

fantastic ESOL teachers”; 

“non-native teachers who may 

speak and understand English to 

a decent degree”; 

“many native teachers who 

simply cannot teach”  

Carl 

“I’ve had problems applying for 

jobs […] because they will only 

employ British citizens for visa 

application purposes 

Elo indexical entre língua, 

território, cultura e 

“natividade” 

“My employers […] were 

looking […] for evidence of a 

British education and proficiency 

in the language” 

Inglês como 

negócio 

“Falantes nativos” como 

ferramentas de marketing 

“native speaker teachers are a 

marketing tool” 

Países anglófonos como 

empresários da língua 

“it reflects the hegemony of 

English speaking countries upon 

which EFL schools abroad 

thrive” 

 

 

7.11. Discussão “Are native English speakers always better teachers?” 

Excerto 1 

Are native English speakers always better teachers? 1 
Submitted by Bob on 3 August, 2011 - 17:14 2 
Do you think it is true that native speaker teachers are better than non-natives?  3 
  4 
Here are my thoughts on the discussion - do you agree? What other points would you add? 5 
  6 
Benefits of native speaker teachers 7 
-          Natural feeling for language and how to use it in different contexts 8 
-          Awareness of cultural background which affects language use 9 
-          Most fluent and natural use of language provided as model for learners 10 
-          Do not have “foreign sounding” accent 11 
Benefits of non-native speaker teachers 12 
-          Have gone through process of learning language themselves – know potential  13 
pitfalls & solutions, are living proof that learning language to high level is achievable  14 
-          Especially if L1 is same as students – aware of problems specific to language pair 15 
-          Aware of learners’ cultural background & how this may affect their learning 16 
-          If spent time living in English-speaking country, were probably aware of & actually  17 
thought about (in contrast to natives) similarities & differences in language use between  18 
their native and the English-speaking culture 19 
 20 
 21 
Maria  22 
Native English 23 
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Submitted on 8 August, 2011 - 09:41  24 
Yes, I think native English teachers are better if they are responsible. Because the  25 
pronouncation is correct.  26 
 27 
 28 
[...] 29 
 30 
 31 
Patricia  32 
Spelling is important too :-))55 33 
Submitted on 10 August, 2011 - 23:09  34 
Pronunciation is Very important for speaking ... but you also need to  teach  listening  35 
( global English listening)  conversation,  reading, and writing....... last but not least  36 
grammar...........I'm a British mother tongue, living and teaching  in Italy for over  20  37 
years  and  believe me if you know how to explain the different tenses/ and various  38 
comparisons of the Italian language  it really helps   them understand. so I would vote  39 
British Mother Tongue is best if they also can speak  and  explain comparisons of the local  40 
language   ( pronunciation is  only  marginal in this globalized world). 41 

                                                
55 Esta mensagem foi republicada por Patricia um dia depois, com o título “Pronunciation”. Tendo em vista o 

contexto da discussão e o conteúdo da mensagem, é provável que o título original tenha sido um equívoco e que 

a internauta tenha republicado o texto com o título correto para corrigi-lo. 
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Bob faz uso de “Do you think” (3), “do you agree” (5) e “What other points would you 

add?” (5) para propor um enquadre de reflexão colaborativa sobre as vantagens de professores 

“nativos” e “não nativos”. O próprio título de sua mensagem (“Are native English speakers 

always better teachers?”, linha 1) revela uma referência intertextual a um significado 

amplamente difundido: o da superioridade dessa categoria de falantes. Obviamente, os 

próprios conceitos de “nativo” e “não nativo”, que vêm sendo questionados do ponto de vista 

teórico (cf. cap. 4), são tomados por ele como pontos pacíficos.  

Bob apresenta uma série de supostas vantagens de cada tipo de falante para serem 

discutidas por seus colegas. Ao fazer essas listas, de tom factual, ele encena não apenas um 

footing de coparticipante de uma prática reflexiva entre colegas de profissão, mas também de 

especialista, pelo menos em relação às informações contidas nas listas. Gostaria de comentar 

especificamente as vantagens dos “nativos” (8-11): 

-          Natural feeling for language and how to use it in different contexts 

-          Awareness of cultural background which affects language use  

-          Most fluent and natural use of language provided as model for learners 

-          Do not have “foreign sounding” accent 

Ainda que o conceito de “falante nativo” não fosse problemático, seriam essas 

características exclusivas a eles? Parece-me que tornar-se competente em uma língua acarreta 

o desenvolvimento de um certo tipo de “intuição” — isto é, conhecimento implícito — a 

respeito dela. Ademais, muitos “não nativos” fazem uso frequente da língua em diferentes 

contextos. A segunda vantagem é curiosa: o que o autor quer dizer com ela? Se se trata de 

uma percepção da importância de fatores culturais na interação, é evidente que os “falantes 

não nativos” também podem desenvolvê-la; com efeito, muitos o fazem após diferenças 

culturais inesperadas causarem ruído na comunicação. O terceiro item, fluência e naturalidade 

ímpares, tampouco é exclusivo de “nativos”: o mundo está repleto de exemplos disso. Essa 

terceira afirmação também nos remete a Pennycook (2007) e Blommaert (2011), segundo os 

quais não dominamos “línguas”, mas recursos semióticos específicos (cf. cap. 4), de modo 

que um “não nativo” pode, por exemplo, estar mais habituado a usar o inglês em contextos 

acadêmicos que um “nativo” e, portanto, fazê-lo de forma mais “fluente e natural” do que 

este. A última vantagem, ausência de um “sotaque estrangeiro”, também se baseia em 

princípios típicos do Discurso do ILE, como expliquei anteriormente. 

 A primeira respondente sinaliza a ratificação do enquadre reflexivo ao iniciar sua 

mensagem com o advérbio “Yes” e então introduzir sua opinião com “I think” (25). 

Entextualizando o que há de mais tradicional no Discurso do ELI, Maria predica os 

professores “nativos” como “better” (25), outorgando-lhes valor indexical superior; sua única 
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condição para isso é que eles sejam “responsible” (25). Não está claro o motivo dessa 

ressalva, mas a relação indexical entre “natividade” e superioridade é justificada predicando a 

pronúncia desses docentes como “correct” (26). Assim como Maria, outros participantes da 

discussão também entextualizam o Discurso do ILE construindo um elo indexical entre 

“natividade” e “pronúncia correta”.  

 Já a respondente Patricia, que também ratifica o enquadre reflexivo, demonstra 

consciência do estatuto do ILF ao citar “global English listening” (36) como uma necessidade 

e ao citar a influência da globalização para o ensino de pronúncia (“pronunciation is  only  

marginal in this globalized world”56, linha 41). A despeito disso, ao afirmar que “I would vote 

British Mother Tongue is best if they also can speak  and  explain comparisons of the local 

language” (39-40), ela estabelece indexicalmente a “natividade” como uma vantagem em si 

mesma, ainda que não seja o bastante para estabelecer a superioridade de um docente57. Mais 

do que manter o status privilegiado dos “falantes nativos”, Patricia reduz ainda mais esse 

grupo seleto de falantes preferenciais, limitando-o aos britânicos e excluindo mesmo o 

restante do chamado Círculo Interno. 

 

Excerto 2 

                                                
56 Essa afirmação é questionável, e um exemplo disso é a insistência de Jenkins (2000) em seu Lingua Franca 

Core (cf. seção 3.2). No entanto, a globalização implica, de fato, uma mudança nos objetivos do ensino não 

apenas de pronúncia, como da língua em geral (cf. cap. 3). 
57 A importância de os professores conhecerem a língua materna de seus alunos também é citada por outros 

interactantes. 
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Jared  42 
Both have distinct advantages 43 
Submitted on 10 August, 2011 - 23:31  44 
Hello, 45 
I believe there are significant advantages to both native and non-native English teachers,  46 
like Bob clearly points out. Therefore, one is not necessarily better than the other. 47 
  48 
In terms of pronunciation, I think students can greatly benefit from exposure to all sorts of  49 
accents: standard or not. (We should remember not all native English accents are  50 
considered 'standard' models of pronunciation either.)    51 
  52 
I remember once being at a very large international airport and realizing that it wasn't  53 
enough to be able to fluently 'speak' English. I had to be able to understand English  54 
speakers of a very wide variety of origins. The majority of English speakers in the world  55 
are, after all, non-native speakers of English... and in the end, we want to prepare our  56 
students to be able to interact in English in the real world. 57 
 58 
 59 
Paolo  60 
Qualifications and experience matter 61 
Submitted on 11 August, 2011 - 01:47  62 
I think the right qulifications and experience matter more than being native or non native.  63 
Teaching any language is a skill and a passion in the same time. So if a person has the skill  64 
and the right education, he/she will be an excellent teacher. 65 
 66 
 67 
Irina  68 
Best teachers 69 
Submitted on 11 August, 2011 - 04:34  70 
Hi. 71 
I believe the best English teachers are those who are sensitive, aware of and can  72 
communicate effectively using 'English as a lingua franca'. Native speakers who impose  73 
their own use and intuition of the language on others are no longer required. Moreover, in  74 
the context of English as an International Language, the cultures of the native speakers may  75 
no longer be relevant to a lot of learners of English.  76 
In fact, many recent studies of corpus linguistics may have indicated that native speakers'  77 
so-called 'natural feeling for the language' does not always reflect how language is used  78 
widely. 79 
Yet, we still need to see more equality in ELT, which means diminishing power of  80 
'nativespeakerism' that has been dominating the field for decades. 81 

 O interactante Jared também ratifica o enquadre, sinalizando isso ao iniciar sua 

mensagem com “I believe” (46) e ao citar o discurso de Bob para alinhar-se em concordância 

a ele (“like Bob clearly points out”, linha 47). Ao contrário de Maria e Patricia, Jared parece 

trabalhar com um terreno indexical mais fluido, predicando cada grupo de falantes como “not 

necessarily better than the other” (47). Assim como Maria, ele aborda a questão da pronúncia, 

mas defende uma abordagem pluricêntrica, enquadrando “exposure to all sorts of accents: 

standard or not” (49-50) como algo benéfico para os aprendizes. Opondo-se claramente a 

Maria, ele ressalta que mesmo sotaques “nativos” podem ser considerados “não padrão” (o 

que depende, como vimos no cap. 4, das ordens de indexicalidade). É interessante notar que, 

na linha 51, Jared usa a palavra “standard” entre aspas, sinalizando um posicionamento crítico 
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em relação a esse conceito tão problemático — ou, nos termos de Pratt (1987), a essa “utopia 

linguística” (cf. cap. 4). 

 No último paragráfo, ele embute no enquadre reflexivo uma narrativa, introduzida por 

“I remember” (53). Nessa narrativa, a competência do Jared-personagem no inglês não basta 

para fazer dele um falante bem sucedido; é preciso compreender diferentes tipos de inglês (“it 

wasn’t enough to be able to fluently ‘speak’ English. I had to be able to understand English 

speakers of a very wide variety of origins”, linhas 53-55). Esse exemplo narrativo ilustra a 

consciência de Jared da demografia do inglês no mundo atual, no qual os “falantes não 

nativos” são uma maioria crescente (cf. seção 3.1).  Ao projetar esses posicionamentos, Jared 

entextualiza o Discurso do ILF, não o do ILE. 

 Já o interactante Paolo, em sua curta contribuição, ratifica o enquadre reflexivo 

introduzindo sua opinião com “I think” (63) mas desloca o foco da “natividade” para a 

qualificação profissional, aspecto este também mencionado por outros interactantes. Ele 

predica o ensino de línguas como “a skill and a passion in the same time” (64), e uma pessoa 

que desenvolve tal habilidade é posicionada por ele como “an excellent teacher” (65). Não 

obstante, afirmar que qualificação e experiência “matter more than being native or non 

native” significa não negar completamente a relevância da “natividade”, que, então, importa 

em algum grau, embora o internauta Paolo não desenvolva de que forma isso se dá. Nota-se, 

então, uma ambivalência entre o Discurso do ILE e o do ILF. 

 Assim como Paolo, Irina sinaliza a manutenção do enquadre reflexivo introduzindo 

seu discurso com “I believe” (72). Ela entextualiza claramente o Discurso do ILF, 

mencionando textualmente “English as a lingua franca” (73) e “English as an International 

Language” (75). Irina afirma, inclusive, que as culturas “nativas” podem não ser mais 

relevantes para os aprendizes (“the cultures of the native speakers may no longer be relevant 

to a lot of learners of English”, linhas 75-76). Ao construir discursivamente as relações entre 

“falantes nativos” e “não nativos”, ela posiciona os primeiros como impositores de normas 

desnecessárias e discriminatórias baseadas em crenças equivocadas: suas ações são referidas 

pelo item lexical “impose” (73) e pelo neologismo “nativespeakerism” (81). Esse neologismo 

parece estar em consonância com a crítica de Phillipson (1992) ao imperialismo linguístico 

praticado por instituições anglófonas, sobretudo inglesas, que fazem uso do alto valor que 

lhes é atribuindo em inúmeras ordens de indexicalidade para obter lucro com a venda de 

expertise sobre o ELI (cf. seção 3.1).  

Além do footing de colega de reflexão, Irina projeta um alinhamento de especialista no 

assunto, citando estudos acadêmicos como forma de modalização epistêmica (“many recent 
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studies of corpus linguistics”, linha 77) e empregando “natural feeling for the language” entre 

aspas e premodificado por “so-called” (78), em um claro alinhamento questionador do 

discurso da superioridade “nativa”. 

 

Excerto 3 

Patrick  82 
What's a native? 83 
Submitted on 12 August, 2011 - 07:11  84 
Maria, 85 
  86 
Who gives these Native Speakers this 'responsibility'? What makes their pronunciation the  87 
right one? Would you claim all Native Speakers have this God given ability to speak  88 
correctly? Are people from India who were raised with English considered Native  89 
Speakers? Are only British speakers granted this gift? Are Geordies then not good English  90 
teachers?  91 
 92 
 93 
Ash  94 
Asking the Wrong Question 95 
Submitted on 12 August, 2011 - 11:19  96 
What a silly question, and one I may add that smacks more than a little of the racism that  97 
used to pervade our profession in the by-gone years of colonialism. With the number of  98 
non-native English speakers dwarfing the number of native speakers, a question like "Who  99 
makes the better teacher, a native or non-native" is every bit as rediculous as arguing over  100 
who speaks better English, the Brits or the Americans. 101 
Would it not be more productive to ask, for example: What makes a "good" teacher good  102 
and under what conditions and according to what criteria is that to be determined? What  103 
are the necessary conditions needed to insure that teachers are the best they can be? 104 
To be frank I'm quite appalled that a well-regarded forum like this one would even  105 
countenance asking a question that should remain firmly routed to an era when school  106 
boys dutifully copied their master's words on shale writing slates. 107 

Em tom mais inflamado do que o de seus interlocutores, Patrick dirige a Maria uma 

série de perguntas retóricas (87-91) que sinalizam um footing questionador; esse 

questionamento é reforçado pelas aspas em “responsibility” (87) e pelos itens lexicais 

estilisticamente carregados “God given” (88) e “gift” (90). Ele questiona o próprio significado 

de “falante nativo” em suas perguntas retóricas, ecoando, ainda que pequena medida, algumas 

das críticas discutidas no capítulo 4: “Would you claim all Native Speakers have this God 

given ability to speak correctly? Are people from India who were raised with English 

considered Native Speakers? Are only British speakers granted this gift?” (89-90). Além 

disso, seu discurso é atravessado por um questionamento da agência por trás da construção do 

mito do “falante nativo” atualizado por Maria. Desse modo, ele em alguma medida ecoa 

Phillipson (1992) e sua denúncia dos interesses que muitas vezes movem a promoção e o 

ensino do inglês (cf. seção 3.1). 

Ao contrário de seus interlocutores, Ash desqualifica o tópico proposto por Bob, 

projetando um footing crítico em relação a este e aos demais interactantes. Isso fica explícito 
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já no início de sua mensagem, com a exclamação “What a silly question” (97). Bob mobiliza 

diversos outros itens lexicais com valor negativo para se referir à discussão: “smacks” (97), 

“racism” (97), “colonialism” (98), “ridiculous” (100). Ele projeta um footing crítico também 

em relação à moderação do fórum de discussão, recorrendo ao predicador “quite appalled” 

(105) para manifestar sua insatisfação com o fato de essa não ter apagado a discussão. Ao se 

referir a “the by-gone years of colonialism” (98), Bob cria um elo indexical entre o tópico e 

um passado colonialista — que é, supõe-se, lamentado por todos os usuários. Ao comparar a 

discussão sobre “falantes nativos” e “não nativos” a uma hierarquização entre britânicos e 

americanos, o interactante critica o binarismo taxonômico “nativo versus não nativo”, 

desconstruindo a inferioridade atribuída aos primeiros em muitas ordens de indexicalidade. 

 

 Os principais aspectos desta interação estão reunidos no quadro 7.11. 

 

Quadro 7.11: principais Discursos observados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

Superioridade dos “falantes 

nativos”, inclusive como 

professores 

Bob 
Lista de vantagens dos “falantes 

nativos” 

Maria 
“native English teachers are 

better” 

Prestígio do “inglês britânico” 

Patricia 

“I would vote British Mother 

Tongue is best” 

ILF 

Não necessidade de imitação de 

um sotaque “nativo” “pronunciation is only marginal 

in this globalized world”  Estatuto do inglês como língua 

franca  

Capacidade de compreensão de 

falares heterogêneos 

“global English listening” 

Jared 

“students can greatly benefit 

from exposure to all sorts of 

accents: standard or not”; 

“I had to be able to understand 

English speakers of a very wide 

variety of origins” 

Empoderamento dos “falantes 

não nativos” 

“one is not necessarily better than 

the other”; 

“The majority of English 

speakers in the world are, after 

all, non-native speakers of 

English” 

Paolo 

“the right qulifications and 

experience matter more than 

being native or non native” 

Patrick 
“Who gives these Native 

Speakers this ‘responsibility’? 
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What makes their pronunciation 

the right one? Would you claim 

all Native Speakers have this 

God given ability to speak 

correctly?” 

Língua 

como 

recursos 

Problematização do conceito de 

“falante nativo” 

“Would you claim all Native 

Speakers have this God given 

ability to speak correctly? Are 

people from India who were 

raised with English considered 

Native Seakers?” 

Múltiplas valorações em 

diferentes ordens de 

indexicalidade 

Jared 

“not all native English accents 

are considered ‘standard’ models 

of pronunciation either” 

 

 A questão do ILF foi tematizada e discutida explicitamente em duas situações, que 

analiso nas seções a seguir. 

 

 

7.12. Discussão “English as an international language – can we teach it?” 

Excerto único 

English as an international language - can we teach it? 1 
Submitted by Bob on 16 September, 2010 - 06:49 2 
 3 
Hello Everybody, 4 
I'm interested in knowing more about English as an International Language (EIL), the  5 
kinds of ideas, pros/cons using EIL as a teaching model involves. Can anyone help? Please  6 
also point me in the direction of useful articles or other publications that I could have a  7 
look at to get more detailed info on what exactly EIL means for us. 8 
Thanks! 9 
Bob 10 
 11 
 12 
Edward 13 
Global language - resources 14 
Submitted on 18 September, 2010 - 07:03  15 
I have prepared some learning materials might be of interest here: [link] 16 
These are aimed at language learners rather than academics so do not deal with the  17 
theoretical aspects of EIL. 18 
Many thanks 19 
Edward 20 
 21 
  22 
Elizabeth  23 
English as an International Language 24 
Submitted on 23 September, 2010 - 17:35  25 
I don't quite understand the EIL aspect, english might have some variations in spellings but  26 
i'd think that spoken english is standard across all regions.  27 
 28 
 29 
Andrew  30 
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Hello Bob 31 
Submitted on 10 December, 2010 - 07:52  32 
Hello Bob, 33 
More commonly is it known as ESL (english as a foreign language) rather than EIL which  34 
is a fresher phrase. It has become quite the business racket in Asian countries, however this  35 
has many pros and cons. Check this article: [link] 36 
Best wishes to you in the future. 37 

A breve interação tem início quando Bob pede aos demais membros do fórum 

informações sobre o ensino de inglês como língua internacional, que contrasta com o 

tradicional modelo de língua estrangeira (cf. cap. 3). O próprio fato de o usuário iniciar esse 

tópico já é digno de nota. Ao fazê-lo, ele dá visibilidade a essa maneira alternativa de 

compreender o papel do inglês no mundo e seu ensino, o que não ocorre com frequência nessa 

comunidade online. Ademais, o conteúdo das possíveis respostas a esse post poderiam ser um 

primeiro passo para que Bob e seus colegas de fórum repensem sua prática docente e a tornem 

mais adequada ao cenário contemporâneo. 

Ao publicar sua mensagem, Bob está, então, propondo um enquadre híbrido de 

aconselhamento profissional e de brainstorming entre colegas. O primeiro é projetado quando 

ele assume um footing de solicitante de informações e projeta para seus interlocutores um 

footing de especialistas, o que fica claro quando ele pede “Please point me in the direction 

of...” (6-7) — ou seja, seu interlocutor entende o suficiente do assunto para indicar-lhe o que 

ler — e pela solicitação de “articles or other publications” (7), que são gêneros acadêmicos 

dos quais o autor poderá fazer uso para construir conhecimento. Já o caráter de brainstorming 

entre colegas se dá devido a escolhas que indexicalizam certo grau de informalidade: o 

cumprimento “Hello Everybody” (4), a pergunta simples e direta “Can anyone help?” (6) e a 

conclusão “Thanks!” (9), cuja informalidade é reforçada pelo ponto de exclamação. 

Outrossim, o dêitico “us” (8) no final do parágrafo principal projeta um alinhamento de certo 

modo simétrico entre o autor e seus interlocutores, projetando para todos um footing de 

colegas de profissão cuja atividade pode ser afetada pelo inglês como língua internacional. 

A primeira resposta vem de Edward, que publica um link com material para estudantes 

de inglês58. Esse link ratifica, pelo menos em parte, o enquadre proposto pelo criador da 

discussão, pois lhe fornece parte do material solicitado, que pode servir como exemplo de 

como o conceito de inglês como língua internacional pode se traduzir em atividades 

pedagógicas concretas. A importância desses exemplos não deve ser minimizada: como 

mencionei anteriormente (cf. cap. 1), mesmo professores que defendem visões mais recentes 

do inglês (língua franca, língua como invenção, recursos semióticos) podem ter grande 

                                                
58 A página sugerida por Edward não estava mais disponível quando da geração destes dados. 
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dificuldade para traduzir esse construto teórico em sua prática pedagógica, de modo que 

exemplos concretos de tentativas já feitas por colegas podem ser de grande auxílio. Eu ousaria 

afirmar que, para que haja uma mudança mais ampla no ELI, é fundamental que esse tipo de 

compartilhamento se generalize. 

No entanto, Bob e Edward enquadram a discussão de maneiras um pouco diferentes. 

Enquanto o primeiro a enquadra como uma discussão teórica do ensino de ILI/ILF, ou pelo 

menos de uma teorização da prática (“the kinds of ideas, pros/cons using EIL as a teaching 

model involves”, linhas 5-6), o segundo sequer menciona o conceito em si, e apresenta 

material por ele desenvolvido para alunos e não para professores, de modo que provavelmente 

apenas exemplifica a prática, sem apresentar qualquer tipo de teorização sobre ela. 

Diferentemente dos dois, porém, Elizabeth não ratifica o enquadre proposto. Ao 

afirmar “I don’t quite understand the EIL aspect” (26, grifo meu) e ao empregar o verbo 

modal would em “i’d think that spoken english...” (27), ela não projeta um footing de 

especialista, tampouco de alguém que está engajada em uma reflexão sobre o assunto. Esse 

não engajamento é reforçado quando ela afirma: “english might have some variations in 

spellings but i’d think that spoken English is standard across all regions” (26-27). Se o “inglês 

falado é padrão em todas as regiões”, o próprio conceito de ILF é obsoleto, visto que esse 

“inglês” é o mesmo do ILE; desse modo, a discussão proposta por Bob é desqualificada, tida 

como desnecessária. 

 A última intervenção nessa discussão também se afasta da proposta original. Seu 

autor, Andrew, ratifica o enquadre de aconselhamento profissional proposto por Bob e projeta 

para si um footing de especialista ao apresentar uma definição (“More commonly is it known 

as ESL (english as a foreign language)”, linha 34), que é na verdade uma clarificação sobre o 

termo “English as an International Language”, empregado por Bob (“rather than EIL which is 

a fresher phrase. It has become quite the business racket in Asian countries”, linhas 34-35). 

Esse footing de especialista é reforçado quando o autor apresenta um link para um artigo 

publicado por ele em um blog no portal que contém o fórum de discussão estudado, que 

aparentemente discutirá os “pros and cons” (36) mencionados por ele. Em sua mensagem, 

Andrew, comete, então, um erro conceitual grave ao confundir ISL, ILE e ILF/ILI e, assim, 

também deixa de responder às questões propostas pelo iniciador da discussão.  

 O fato de estas serem as únicas respostas a Bob significa, como se pode concluir, que 

não há nessa interação qualquer discussão sobre o ILF ou sobre o ensino da língua sob essa 

perspectiva. Isso pode ser sintomático tanto de um desconhecimento sobre o tema por parte 
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dos membros do fórum (e as mensagens de Elizabeth e Andrew sugerem isso) quanto de um 

desinteresse por essa questão tão relevante na contemporaneidade. 

 Os Discursos dos participantes estão organizados no quadro 7.12. 

 

Quadro 7.12: principais Discursos entextualizados 

Discursos Elementos Participantes Pistas de contextualização 

ILE 

“Mito do inglês” 

Elizabeth 

“english might have some 

variations in spellings but i’d 

think that spoken english is 

standard across all regions” 

Valorização da “norma 

padrão” 

Reconfiguração 

de diferentes 

Discursos 

Ignorância das 

especificidades do momento 

contemporâneo 

Andrew 

“More commonly st it known as 

ESL (english as a foreign 

language) rather than EIL which 

is a fresher phrase” 

ILF 

Reconhecimento do caráter 

diferenciado do inglês na 

contemporaneidade 

Bob 
Proposição do tópico e pedido 

de informações 

Edward Link para atividades 

 

 

7.13. Discussão “Teaching standard English in England or in the US.” 

Esta é uma discussão que, embora não tenha sido iniciada com o objetivo de discutir o 

ILF, acabou tendo seu foco alterado para essa questão. 

 

Excerto 1 

Teaching standard English in England or in the US.  1 
Submitted by Julian on 17 March, 2011 - 16:58 2 
 3 
Hi Everyone,  4 
Now I'm a little confused with teaching standard english in schools. I recently have a topic  5 
in my training course. That is "Describe some of the advantages of teaching only the  6 
“standard” variety of English in the schools of a majority English speaking country like  7 
England or the US". However, I'm not really sure about the answer because this happens in  8 
England or the US while I've never been to these countries. Can anyone help me to share  9 
your ideas about this. 10 
Thank you! 11 
 12 
 13 
Carl 14 
TEFL vs TEIL 15 
Submitted on 19 March, 2011 - 22:44  16 
The advantages of teaching a standard variety is that there is a wealth of published  17 
materials using this "dialect" as the springboard for input and interaction in the classroom,  18 
there is an implicit reputation attached to it and it is easy to describe and assess. 19 
However, which standard? British? American? Some question the need to teach a variety  20 
which is imbued with cultural connotation or semantically specific. For instance, should  21 
we teach 'Did you finish?' or 'Have you finished', 'Do you have' or 'Have you got', 'The  22 
meeting was cancelled' or 'The meeting was called off', 'zee' or 'zed' (z), 'schedule' (ske) or  23 
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'schedule' (she), rhotic or non-rhotic pronunciation (final and intervocalic r). The former  24 
example in each of the above seems to be clearer and more transparent for the learner, but  25 
is of course, controversial. As controversial as saying that there is now a learning platform  26 
where a new standard is being born, International English, which is the "dialect" which  27 
non-native speakers speak with each other, rather than with native speakers. 28 
Since there are now more non-native speakers of English than native speakers, it may no  29 
longer be relevant to teach British or American English which will not be wholly  30 
understood worldwide among non-native speakers. This begs the question: should we  31 
re-consider what we teach in the classroom? Should TEFL (Teaching English as a Foreign  32 
Language) be renamed TEIL (Teaching English as an International Language)? Should  33 
language teaching be taught alongside a' target culture'? It may depend whether the learner  34 
is intrinsically motivated and wants to 'belong' to the foster culture or may simply need to  35 
learn the language for instrumental purposes. Can we teach both kinds of learners in the  36 
same classroom? Would International English satisfy all stakeholders? Can it actually be 37 
taught? 38 

O usuário Julian propõe um enquadre de aconselhamento, projetando para si um 

footing de aconselhado. Isso fica evidente ao predicar-se por meio das expressões “confused” 

(5) e “not really sure” (8), ao afirmar uma lacuna em seu conhecimento (“I’ve never been to 

these countries”, linha 9) e ao fazer uso do verbo “help” em uma solicitação direta (“Can 

anyone help me to share your ideas about this”, linhas 9-10). Esse aconselhamento é 

enquadrado como uma discussão sobre ensino de inglês como língua materna (“in the schools 

of a majority English speaking country”, linha 7).  

O primeiro respondente, Carl, dá a sua contribuição o título “TEFL vs TEIL” 

(“teaching English as a foreign language” e “teaching English as an international language”, 

respectivamente — linha 15). Por meio desse título, o participante projeta um enquadre de 

discussão não sobre ensino de língua materna e sim sobre o de língua adicional; a questão se 

torna, então, se essa língua “adicional” deve ser compreendida e ensinada como “estrangeira” 

ou como “internacional” (no sentido também chamado de língua global ou língua franca).  

Carl constrói enquadres e footings laminados. No primeiro parágrafo, ele ratifica o 

enquadre de aconselhamento proposto por Julian, encenando um footing de conselheiro ao 

atender à demanda de seu interlocutor, apresentando vantagens do ensino do “inglês padrão” 

(“The advantages of teaching a standard variety is that...”, linha 17).  

O segundo parágrafo é iniciado com o marcador discursivo “However” (20), que 

sinaliza uma mudança de enquadre: de aconselhamento, passa-se a um alinhamento reflexivo-

questionador, que é mantido ao longo desse parágrafo e do próximo. Isso é feito a partir de 

perguntas retóricas (no primeiro parágrafo, “However, which standard? British? American?” 

na linha 20, “should we teach...” nas linhas 20-21; no segundo, observam-se interrogações do 

início ao fim, como se vê nas linhas 31-38), do descritor metapragmático “question” (20), do 

adjetivo “controversial” (26) e do modalizador “may” (29, 34, 35). É interessante notar que o 

uso da palavra “dialect” entre aspas no primeiro parágrafo (18) prenuncia essa mudança de 
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alinhamento. Embora a razão para o uso dessas aspas não esteja clara, tudo indica que se trate 

de um questionamento da existência de uma variedade-padrão única e homogênea. Isso fica 

mais claro no segundo parágrafo, que aponta a existência de pelo menos dois padrões (o 

“britânico” e o “americano”) e a falta de critérios claros para se optar por um ou por outro: 

However, which standard? British? American? Some question the need to teach a variety 

which is imbued with cultural connotation or semantically specific. For instance, should we 

teach 'Did you finish?' or 'Have you finished', 'Do you have' or 'Have you got', 'The meeting 

was cancelled' or 'The meeting was called off', 'zee' or 'zed' (z), 'schedule' (ske) or 'schedule' 

(she), rhotic or non-rhotic pronunciation (final and intervocalic r). 

Outro padrão cuja suposta existência é mencionada é o “International English” (27, 

37). Esse termo ecoa um suposto padrão internacional que estaria emergindo naturalmente 

como resultado da intensificação do uso do ILF. Para Seidlhofer (2011), trata-se do próprio 

ELF, que caberia aos linguistas descrever (cf. cap. 4); Crystal ([1997] 2003, p. 185), por sua 

vez, menciona a possibilidade de um “World Standard Spoken English”, embora não chegue a 

tomar por certa sua existência ou emergência.  

Em seu último parágrafo, Carl menciona o fato de haver hoje mais falantes “não 

nativos” do que “nativos”, o que poderia pôr em xeque a centralidade de “variedades-padrão” 

do chamado Círculo Interno. Em seguida, como já citado, há uma série de perguntas. As 

primeiras são claramente retóricas: 

should we re-consider what we teach in the classroom? Should TEFL (Teaching English as a 

Foreign Language) be renamed TEIL (Teaching English as an International Language)? Should 

language teaching be taught alongside a’ target culture’? 

 Sua resposta (“It may depend whether the learner is intrinsically motivated and wants to 

'belong' to the foster culture or may simply need to learn the language for instrumental 

purposes”, linhas 34-36) ecoa o que defende Seidlhofer (2011), para quem o ILF não anula o 

ILN, devendo a escolha por um ou por outro ser pautada pelos objetivos do aprendiz (embora 

o status do inglês no mundo sugira que a maioria dos casos se enquadraria no primeiro tipo) 

(cf. cap. 3). As outras perguntas (“Can we teach both kinds of learners in the same classroom? 

Would International English satisfy all stakeholders? Can it actually be taught?”, linhas 36-

38) ficam sem resposta, sugerindo um afastamento do footing de conselheiro e a proposição 

de um enquadre de reflexão conjunta sobre questões complexas para as quais parece ainda 

não haver respostas claras.  

 Em sua participação, Carl demonstra algum grau de conhecimento em relação às 

discussões contemporâneas sobre o ILF. Todavia, sua abordagem dos “padrões” “britânico”, 

“americano” e “internacional” parecem se pautar por Discursos bastante tradicionais sobre 

língua, que estabelecem um elo indexical entre língua e nação, entextualizando a ficção de 
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que existem nações e que, a cada uma, corresponde uma língua ou um dialeto, que guarda 

certa homogeneidade não obstante as possíveis variações (cf. cap. 4). 

 

Excerto 2 

Aaron 39 
TEFL vs TEIL - some thoughts 40 
Submitted on 21 March, 2011 - 00:06  41 
A very interesting question and one which is typically avoided - that is, whether either  42 
standard should be taught exclusively in a given group of learners. 43 
  44 
Could the avoidance be due to the fact that the vast majority of course materials readily  45 
available today are specifically developed from either a British or American perspective?  46 
In most cases neither the publisher nor the specific curriculum is chosen by the given  47 
teacher but by the school DOS or corporate DOS. Little consideration is given to practical  48 
aspects of native speakers teaching from materials which utilize other standards of English. 49 
  50 
[…] 51 
 52 
In order to implement a truly 'international' style of English, indeed a new 'standard variety' as 53 
you propose, it would be entirely necessary to remove most colloquial and idiomatic examples 54 
and influences from typical language teaching, the same aspects of language which so deeply 55 
infuse and lend authenticity to the English of every native speaker and also every natural non-56 
native teachers of English. 57 
[…] 58 
 59 
One additional area for significant change, were an 'international standard' to be  60 
implemented by the industry, is the need to rewrite a huge number of coursebooks and  61 
supplementary materials to reflect this new standard. At the very least, an additional  62 
version of nearly every existing coursebook would have to be developed to provide an  63 
'international standard' version in addition to the original British or American standard  64 
version. Should publishers really be expected to make such a large investment in what  65 
could be a considered such a fringe market? 66 
  67 
[…] 68 
  69 
There are so many more ways in which the profession, teachers and students could be  70 
affected, but, in conclusion, in seriously broaching the subject there seems to be more than  71 
just one 'can of worms'  'sitting on the sidelines', and definitely 'more than one way to skin  72 
a cat'...but a fantastic question nevertheless. 73 

 O enquadramento da questão no âmbito do inglês como língua adicional e não como 

língua estrangeira proposto por Carl é ratificado por Aaron, cuja contribuição tem um título 

que recupera e expande aquele da mensagem do primeiro: “TEFL vs TEIL - some thoughts” 

(40), de modo que o acréscimo de “some thoughts” valida a questão como algo digno de ser 

pensado e discutido. Ao abordar a questão, ele também ratifica o enquadre crítico-reflexivo, 

semelhante a um brainstorming, proposto por Carl: enquanto este havia formulado uma série 

de questionamentos em frases interrogativas, aquele elenca uma série de reflexões em sua 

própria mensagem. Os parágrafos publicados por Aaron na realidade constituem uma lista de 

pontos discutidos; é possível ver um tipo de paralelismo entre a lista de parágrafos de Aaron e 

a lista de perguntas de Carl, o que denota a ratificação do enquadre proposto por este.  
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 Nos dois primeiros parágrafos, Aaron projeta footings laminados. Por um lado, se 

alinha ao footing reflexivo de Carl, pois mantém a reflexão sobre o ensino de inglês como 

língua estrangeira ou como língua franca, discutindo a questão enunciada como “whether 

either standard should be taught exclusively in a given group of learners”. Por outro, projeta 

um footing acusatório em relação à indústria do ensino de inglês (cf. seção 3.1) ao predicar 

essa questão como “very interesting” (42) e como “one that is tipically avoided” (42). Essa 

acusação é formulada de forma modalizada — em um trabalho de proteção de face — no 

início do segundo parágrafo: “Could the avoidance be due to the fact that the vast majority of 

course materials readily available today are specifically developed from either a British or 

American perspective?” (45-46). Ao descrever o sistema educacional, ele projeta para os 

professores um posicionamento não de agentes e tomadores de decisões, capazes de definir 

currículos e materiais didáticos, mas de receptores e executores de decisões tomadas por 

órgãos de autoridade: “In most cases neither the publisher nor the specific curriculum is 

chosen by the given teacher but by the school DOS or corporate DOS”. O autor, porém, 

projeta um alinhamento crítico em relação a isso ao fazer uso da expressão “little 

consideration”, denunciando o caráter insatisfatório da situação descrita no exemplo que 

apresenta: “Little consideration is given to practical aspects of native speakers teaching from 

materials which utilize other standards of English” (48-49).  

Esse exemplo mostra um problema comum no ELI: a lógica da mesmidade (cf. cap. 2, 

4) idealiza um professor “nativo” (ou “native-like”) dos EUA ou da Inglaterra dando aulas 

com base em materiais que trazem o inglês desse mesmo lugar (concebido, à moda 

modernista, como relativamente homogêneo e generalizável à “nação” que habita esse 

território) a alunos que desejam emular esse mesmo inglês. Ignora-se, assim, a 

superdiversidade, a instabilidade, o hibridismo que caracterizam o nosso tempo (cf. cap. 2). 

Esses ideais modernistas, no entanto, cada vez mais falham em controlar os resultados do 

processo educacional — e dos múltiplos processos vivos de uso dessa língua em 

aprendizagem. Em uma famosa escola carioca, por exemplo, utilizam-se materiais com inglês 

majoritariamente “britânico”, mas a maioria dos professores empregados hoje tem o “inglês 

americano” como referência para sua própria fala. O resultado mais comum dessa equação 

são alunos que procuram se aproximar do sotaque e da prosódia “americanos” enquanto usam 

vocabulário que o próprio material didático sinaliza como tipicamente “britânico”. Esse 

hibridismo, representativo da realidade contemporânea (embora de modo conservador, visto 

que se observa hoje a hibridização de uma superdiversidade), é tolerado e ignorado pela 

instituição na fala dos alunos, mas o mesmo não acontece na escrita. Nesta, os alunos são 
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encorajados a manter um padrão “homogêneo”, alinhando vocabulário e ortografia à tríade 

modernista variedade-nação-território: devem buscar uma escrita completamente “americana” 

ou inteiramente “britânica”, seja lá o que isso for. 

Esse footing acusatório esvanece ao longo dos parágrafos seguintes. Na continuação 

de sua discussão do ELF e de mudanças no ELI, este é inserido mais no Discurso do mercado 

do que no da pedagogia, chamando atenção os itens lexicais “industry” (61), investment” (65) 

e “fringe market” (66). Novamente, essa “indústria” é posta em uma posição de poder, sendo 

ela o agente da passiva em “were an 'international standard' to be implemented by the 

industry” (60-61), ou seja, aquela responsável pela mudança. Como já mencionei, não se pode 

ignorar o poder da indústria do ELI, movida em grande parte pelo desejo de lucro, este muitas 

vezes atrelado ao prestígio de que gozam os autores, editores e linguistas aplicados dos 

Estados Unidos e da Inglaterra em muitas ordens de indexicalidade que orientam o ELI em 

nível local pelo mundo. Não obstante, projetar para a indústria um posicionamento de líder ou 

de proponente não é a única forma de conceber uma hipotética guinada em direção ao ILF: 

poder-se-ia, por exemplo, projetar para os professores o papel de agentes primários, cabendo 

às editoras um papel de fornecedora dos recursos requisitados por esses docentes; no lugar 

dos professores ou em conjunto com esses, poderiam figurar no papel de protagonistas da 

mudança os próprios aprendizes, visto que o ensino de ILE parece contemplar cada vez menos 

as necessidades dos alunos contemporâneos (cf. cap. 3). É curioso, portanto, que Aaron se 

refira a esses alunos, cujo objetivo com a língua não é se comunicar apenas com “americanos” 

ou “ingleses” (concebidos de forma essencialista), como um “fringe market” (66). E o próprio 

uso dessa expressão, aliado ao modalizador “should” e à estrutura interrogativa da frase 

(“Should publishers really be expected to make such a large investment in what could be a 

considered such a fringe market?”, linhas 65-66) sugere não mais um footing questionador em 

relação a esse negócio, e sim um alinhamento de compreensão, orientado por um Discurso 

mercadológico que valoriza mais a busca de lucro que o atendimento das necessidades dos 

estudantes. 

Ao discutir o produto que a indústria do ELI estaria hesitando em oferecer no mercado 

— a saber, o ILF —, essa língua, em sua versão internacional, é concebida nos mesmos 

moldes modernistas e essencialistas do ILE. Ao afirmar que “it would be entirely necessary to 

remove most colloquial and idiomatic examples and influences from typical language 

teaching” (54-55), Aaron reverbera uma corrente na teorização do ILF que vê o ILF como 

uma simplificação do inglês como língua nativa (SEIDLHOFER, 2011). Ademais, a remoção 

de aspectos supostamente superficiais (a saber, “most coloquial and idiomatic examples”), 
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deixando apenas o “núcleo central” do inglês, que constituiria então o ILF, denota uma 

subscrição ao “mito do inglês” (PENNYCOOK, 2007; cf. cap. 4).  

Ainda segundo Aaron, são os coloquialismos e as expressões idiomáticas que “so 

deeply infuse and lend authenticity to the English of every native speaker and also every 

natural non-native teachers of English” (55-56). De súbito, cabe observar a “autenticidade” 

como um princípio norteador. Em uma concepção modernista do ILF, a autenticidade precisa 

ser redefinida, não podendo ser estabelecida pelos mesmos critérios do inglês como língua 

nativa (SEIDLHOFER, 2011). Já em um Discurso das línguas como invenções (cf. cap. 4), a 

própria pertinência do conceito se esvai, uma vez que as línguas são compreendidas como 

algo inerentemente plural e processual, um fazer contínuo, não havendo uma essência 

originária capaz de abalizar ilusões de autenticidade. Sob a segunda perspectiva, se se pode 

falar em autenticidade, essa deve ser concebida como algo estabelecido localmente, 

vinculado, então, à ordem de indexicalidade que orienta a interação naquele contexto 

específico; a autenticidade não é, então, inerente ao inglês de nenhuma pessoa59.  

É esse conceito modernista de autenticidade — o qual, segundo Aaron, depende 

fortemente de coloquialismos e expressões idiomáticas — que permite a divisão dos 

professores de inglês “não nativos” entre “excelentes” e “medianos”: os primeiros seriam os 

conhecedores e usuários de coloquialismos e expressões idiomáticas (e a autenticidade de seu 

inglês lhes permitiria “sentir” a língua, seja lá o que isso for60); já os segundos seriam aqueles 

cujo inglês é “correto” mas não “autêntico”. Curiosamente, o internauta não especifica a que 

tipo de coloquialismos e expressões idiomáticas se refere: seriam do “inglês americano”, do 

“inglês britânico”, do “inglês australiano”, do “inglês indiano” ou de algum outro? E, se fosse 

estabelecido, por exemplo, que se tratasse do “inglês americano”, seria o “inglês americano” 

do Texas, da Califórnia ou de Nova York, por exemplo? E quem seriam seus usuários? Se já 

seria bastante difícil delimitar sua(s) comunidade(s) de fala normalmente, visto que estas são 

“utopias linguísticas” (PRATT, 1987; cf. cap. 4), seria ainda mais desafiador justificar a 

pertinência dessas comunidades locais para os fluxos translocais do ILF na 

contemporaneidade. Não surpreende, então, que Aaron não defina melhor esses critérios de 

autenticidade, tratando-os, em vez disso, como evidentes em si mesmos.  

                                                
59 Convém lembrar que mesmo “o inglês” de uma pessoa é múltiplo, visto que, embora nem sempre de forma 

consciente, o indivíduo mobiliza diferentes recursos semióticos dependendo do contexto da interação, de seu 

interlocutor, de suas expectativas em relação à ordem de indexicalidade vigente etc. 
60 Seria interessante questionar também se os falantes “inautênticos”, que não dominam uma gama vasta de 

coloquialismos e expressões idiomáticas, não são capazes também de “sentir” a língua — o que quer que isso 

signifique. 
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No parágrafo que encerra sua participação, o usuário atua na manutenção do enquadre 

de reflexão e brainstorming sobre o ensino de ILF proposto por Carl, como se pode observar 

em “so many more ways”, “more than just one ‘can of worms’  ‘sitting on the sidelines’, and 

definitely ‘more than one way to skin a cat’ (71-73) e no uso do sintagma nominal “a fantastic 

question” (73) em referência à discussão proposta por seu interlocutor. Vale observar que os 

índices avaliativos “can of worms”, “sitting on the sidelines” e “skin a cat” posicionam Aaron 

no grupo dos falantes “autênticos”, resguardando sua face independentemente do que pudesse 

ser debatido nas mensagens seguintes. 

 O quadro 7.13 reúne os resultados da análise apresentada nesta seção. 

 

Quadro 7.13: principais Discursos entextualizados 

Ordens Elementos Participantes Pistas 

Inglês 

como 

língua 

nativa 

Valorização da “norma padrão” Julian 

“Describe some of the advantages 

of teaching only the ‘standard’ 

variety of English in the schools 

of a majority English speaking 

country like England or the US” 

ILE 
Lógica da mesmidade 

Aaron 

“Little consideration is given to 

practical aspects of native 

speakers teaching from materials 

which utilize other standards of 

English” 

Autenticidade “In order to implemente a truly 

‘international’ style of English, 

[…] it would be entirely 

necessary to remove most 

colloquial and idiomatic examples 

and influences from typical 

language teaching, the same 

aspects of language which so 

deeply infuse and lend 

authenticity to the English of 

every native speaker and also 

every natural non-native speaker 

of English” 
ILF 

ILF como simplificação do 

“inglês nativo” 

Reconhecimento do caráter 

diferenciado do inglês na 

contemporaneidade 

Carl 

“Since there are now more non-

native speakers of English than 

native speakers, it may no longer 

be relevant to teach British or 

American English which will not 

be wholly understood worldwide 

among non-native speakers” 

Reconhecimento da maioria 

numérica dos “falantes não 

nativos” e das implicações disso 

Emergência de uma variedade 

internacional 

“a new standard is being born, 

International English, which is the 
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‘dialect’ which non-native 

speakers speak with each other” 

Língua 

como 

recursos 

Problematização da crença em um 

padrão único e denúncia da 

arbitrariedade deste 

“which standard? British? 

American? […] should we teach 

‘Did you finish?’ or ‘Have you 

finished’…” 

ELI 

como 

negócio 

Interesses e restrições 

institucionais nos processos 

decisórios 

 
Aaron 

“In most cases neither the 

publisher nor the specific 

curriculum is chosen by the given 

teacher but by the school DOS or 

corporate DOS” 

Mudanças como investimentos 

visando determinado mercado 

consumidor 

“Should publishers really be 

expected to make such a large 

investment in what could be a 

considered such a fringe market?” 
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8 DISCUSSÃO 

Gostaria de retomar as perguntas que orientaram a pesquisa: 

3. Como os participantes constroem discursivamente a língua inglesa e que 

Discursos entextualizam nessas construções? 

4. Como os membros dessa comunidade categorizam e valoram os falantes de 

inglês? 

Nas duas seções que compõem este capítulo, procuro alinhavar possíveis respostas a 

essas questões e, assim, criar maior inteligibilidade sobre os dados. 

 

8.1. Concepções do inglês 

A análise dos dados aponta diversos momentos em que se entextualiza o Discurso do 

ILE, com uma predominância de visões modernistas e tradicionais do inglês. Para muitos dos 

participantes, “falar inglês” significa apenas utilizar pronúncia, gramática e vocabulário 

“corretos”. Para eles, esse apego aos “padrões” do sistema linguístico idealizados pelo 

pensamento modernista é a garantia de que possa haver comunicação entre falantes de 

diferentes origens. Observa-se aí o que chamei de “lógica da mesmidade” (cf. cap. 2, 4): o 

sonho de recursos semióticos e culturas universalmente idênticos, ancorado no medo de 

ininteligibilidade e caos que a diversidade e o hibridismo supostamente poderiam trazer. Listo 

abaixo as características mais importantes desses Discursos observadas durante a análise. 

Cabe lembar que a superioridade dos chamados falantes nativos é definitivamente o elemento 

mais recorrente nos dados, podendo ser observado na maior parte dos quadros no capítulo 7.  

Superioridade do “falante nativo”; 

Ênfase na “correção gramatical” e valorização da “norma padrão”; 

EUA e Inglaterra como pontos de referência e relevância das culturas de tais países; 

Indissociabilidade entre língua, cultura e nação; 

Eliminação da influência da língua materna; 

Possibilidade de um “sotaque neutro”; 
Supervalorização do conhecimento oriundo de países anglófonos; 

Rejeição de sotaques “estrangeiros”; 

Lógica da mesmidade 

Mito da terra mágica (cf. cap. 3); 

Mito do inglês (cf. cap. 4); 

Ausência de aspectos importantes do ILF. 

Como os quadros no capítulo 7 indicam, com frequência os mesmos professores se 

orientam tanto por Discursos relacionados ao ILE quanto por outros associados ao ILF. 

Muitos desses membros concebem o inglês como língua estrangeira do ponto de vista 

semiótico apesar de o compreenderem como língua franca em termos funcionais. Dito de 

outro modo, alguns dos interantes reconhecem que o inglês exerce um importante papel de 
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língua franca hoje — ou seja, funciona como uma ferramenta que possibilita a comunicação 

entre pessoas de diferentes origens — mas não reconhecem as implicações de tal fato para o 

uso e o ensino do idioma; por isso, creem que possamos e devamos, por exemplo, continuar 

usando os “padrões” “nativos” idealizados como modelos de ensino e exigir dos aprendizes 

sua reprodução. Essa disjunção também explica o apego de alguns membros ao ensino de 

literatura e cultura inglesa e norte-americana na seção 7.5, visto que o elo indexical entre 

inglês e Círculo Interno, estabelecido ao longo de muitos anos, não é fácil de se romper. 

No entanto, em alguns trechos uma concepção mais sólida do ILF se fez presente. Em 

alguns — poucos, porém existentes — momentos, usuários entextualizaram esse Discurso 

explicitamente, utilizando termos como “lingua franca” e “international language”; em 

consonância com isso, pude observar algumas referências à superioridade numérica dos 

“falantes não nativos”. Sob essa égide, alguns desses interactantes questionam, por exemplo, 

o “falante nativo” como modelo a ser reproduzido por todos (cf. seção 7.7), a relevância 

universal das culturas do chamado Círculo Interno (cf. 7.5, 7.6) e a necessidade de os alunos 

falarem exatamente como “falantes nativos”.  

Como mencionado, houve duas discussões explícítas no corpus sobre o ILF e seu 

ensino, analisadas nas seções 7.12 e 7.13. Nessas duas discussões, observa-se um despreparo 

para a operacionalização dessa perspectiva em sala de aula. Primeiro, porque alguns usuários, 

como Elizabeth e Andrew (cf. seção 7.12), parecem ter pouca clareza conceitual quanto ao 

ILF. Mesmo os que parecem entender melhor esse conceito aparentam ter dificuldades de 

compreender suas implicações e levar a cabo sua aplicação pedagógica, como o post de Bob 

indica. Talvez a grande quantidade de enquadres de aconselhamento esteja relacionada às 

perplexidades produzidas pela fricção do Discurso do ILF com outros mais tradicionais, bem 

como a essa dificuldade de transformar novos Discursos em práticas pedagógicas. Uma 

dissonância bem-vinda disso é a publicação de um endereço eletrônico com ativididades 

didáticas para o desenvolvimento de competência transcultural (cf. seção 7.6).  

Listo a seguir os principais elementos dos Discursos associados ao ILF observados 

durante a análise: 

Reconhecimento do caráter diferenciado do inglês na contemporaneidade; 

Reconhecimento da maioria numérica dos “falantes não nativos” e das implicações disso; 

Ênfase na inteligibilidade; 

Destronamento do “falante nativo” e empoderamento do “não nativo”; 

Interlocutores projetados não limitados a “falantes nativos”; 

Capacidade de compreensão de falares heterogêneos 

Não necessidade de imitar “falantes nativos”; 

Possibilidade de o “inglês nativo” gerar ruído na comunicação; 
Desterritorialidade; 

Pluricentricidade; 
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Irrelevância das culturas do chamado Círculo Interno; 

Competência transcultural; 

Emergência de uma variedade internacional. 

Também se observa, em alguns momentos, uma compreensão do inglês baseada nos 

Discursos do negócio e do marketing (cf. 7.10, 7.13). Nesses contextos, a língua se torna uma 

mercadoria; os profissionais do ELI, vendedores; os alunos, clientes. Esses Discursos podem 

contribuir para a manutenção de tradições problemáticas no ELI, visando mais a interesses 

comerciais do que a compromissos educacionais.  

Como já era de se esperar, não se nota nos dados qualquer usuário que demonstre 

conhecimento de e comprometimento com visões das línguas como invenções ou como 

recursos semióticos móveis e híbridos (cf. cap. 4). No entanto, alguns internautas, como Alex 

(cf. seção 7.9), constroem visões bastante semelhantes à das ordens de indexicalidade de 

Blommaert (cf. cap. 4). Embora não usem esses construtos teóricos, eles reconhecem que 

diferentes recursos semióticos podem adquirir diversos sentidos, funções e valores em seus 

fluxos globais. O participante em questão, por exemplo, valora negativamente o falar de 

chineses que procuram “imitar excessivamente” sotaques do chamado Círculo Interno — 

normalmente, essa aproximação de ingleses “nativos” é vista como amplamente desejável, 

como os próprios dados indicam. Além disso, em alguns momentos se questiona a 

naturalidade de categorias como “língua padrão” e “falante nativo”. A lista abaixo retoma os 

principais movimentos que poderiam ser associados a Discursos das línguas como invenções 

ou como recursos: 

Multiplicidade de recursos; 

Diferentes valorações em ordens de indexicalidade variadas; 

Interação envolvendo recursos semióticos que extrapolam a categorização tradicional em 

“línguas”; 

Problematização do conceito de “falante nativo”; 

Problematização da crença em um padrão único e denúncia da arbitrariedade deste. 

 

8.2. Construções identitárias 

Quase todo o trabalho identitário nos dados analisados atua na cristalização de duas 

categorias dicotômicas consagradas pela linguística aplicada modernista: “falantes nativos” e 

“falantes não nativos”. Esses termos aparecem nos dados com altíssima frequência, o que, 

independentemente de como são construídos, revela que essas categorias, apesar de 

extremamente problemáticas (cf. cap. 4), são amplamente difundidas e continuam sendo 

pontos de referência. Esses pontos de referência, porém, podem ser adotados acriticamente ou 

problematizados. Na grande maioria das ocorrências, trata-se do primeiro caso. Embora cada 
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um seja valorado de maneiras diferentes, em praticamente nenhum momento se questiona a 

própria validade desses conceitos ou se aponta seu caráter ficcional.  

Ao contrário do que muitas vezes acontece em Discursos mais tradicionais, os 

“falantes não nativos” são em muitos momentos legitimados nos dados. Com frequência, os 

membros do fórum assinalam o alto nível de competência na língua que esses falantes podem 

desenvolver, e denunciam as injustiças muitas vezes cometidas contra eles no mercado de 

trabalho. Todavia, como a análise sugere, não se trata de uma legitimação total: os “não 

nativos” podem ser extremamente competentes apesar de não serem “nativos”; sua “não 

natividade” é vista como uma condição imutável desvantajosa contra a qual eles têm que lutar 

constantemente para alcançar a legitimidade.  

Por contraste, os “nativos” têm atualizada sua construção como autoridades no uso da 

língua e, portanto, como inerentemente superiores aos “não nativos” do ponto de vista 

linguístico. Um dos exemplos mais evidentes disso é a fala de Barbara: “[evaluating the 

speaking skill is] easy if you put yourself in the place of a native speaker” (cf. seção 7.1). Ao 

contrário do que ocorre nos contextos denunciados pelos interactantes nas seções 7.9 e 7.10, 

no fórum a superioridade “nativa” não é absoluta. Os internautas reconhecem que ser “nativo” 

não significa ser um profissional da língua e, portanto, estar apto a ensiná-la; nesse sentido, 

um “não nativo” pode ser um professor melhor que um “nativo” se dominar bem a língua e 

tiver adquirido os conhecimentos pedagógicos necessários à atividade. Novamente, mesmo 

quando a possibilidade da inferioridade do “nativo” é concebida, essa é uma inferioridade 

apesar de ele ser “nativo”, baseada na falta de outros tipos de conhecimento; o linguístico é 

automaticamente pressuposto61.  

Essas construções, então, são menos assimétricas na superfície mas mantêm uma 

desigualdade profunda em sua taxonomia essencialista. 

 

 

                                                
61 A exceção mais significativa e esse padrão é quando Sabrina coloca “falalantes nativos” na mesma posição de 

objeto de avaliação de habilidades orais que “não nativos”, e encena um footing de avaliadora 

independentemente de suas pistas de contextualização a construírem como “não nativa” (cf. seção 7.1). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

We would share and listen and support and welcome, be propelled by passion, not 

Invest in outcomes, we would breathe and be charmed and amused by difference 

Be gentle and make room for every emotion 

[…] 

We’d provide forums, we’d all speak out, we’d all be heard, we’d all feel seen 

[…] 

This is utopia, this is my utopia 

This is my ideal, my end in sight 

–Morissette (2002) 

Nonostante il vento si vola più su 

Tu che non ci credi precipiti giù 

Tu e le tue parole prive di utopia62 

–Palazzo e Bianconi (2012) 

Neste trabalho, procurei criar inteligibilidade sobre as interações entre professores de 

língua inglesa em uma comunidade online. A escolha do tema foi motivada pelas diversas 

revisões de conceitos requeridas pela contemporaneidade. Argumentei que, atualmente, a 

principal função do inglês como língua adicional não é a integração em comunidades de 

“falantes nativos”, mas a comunicação com indivíduos dos mais diversos locais; em vez de 

língua estrangeira, cada vez mais o inglês é uma língua franca. Esse estatuto nos leva não 

apenas a repensar os objetivos do ELI (JENKINS, 2000; GRADDOL, 2006; 

CANAGARAJAH, 2007), mas também a repensar que inglês é esse que nos propomos a 

ensinar (GRADDOL, 2006; SEIDLHOFER, 2011) e com que funções sociais (MOITA 

LOPES, 2008). Nessa perspectiva, perde importância a reprodução de normas “nativas”; 

enfatiza-se a inteligibilidade como forma de se engajar com o outro. Esse engajamento 

implica, nas palavras de Morissette (2002), “compartilhar e ouvir e apoiar e acolher”, 

“encantar-nos e entreter-nos com a diferença”; requer abertura à alteridade, exige que se 

procure desenvolver em sala de aula uma competência transcultural.  

Mais do que isso, o pensar contemporâneo nos convida a desconstruir o próprio 

conceito de “língua”. “Língua” é invenção (MAKONI e PENNYCOOK, 2007); é uma ilusão 

de ordem e sistematicidade que se projeta sobre recursos semióticos múltiplos e híbridos que 

viajam pelo globo e, nesses fluxos, têm sua forma, sua função e seu valor ressignificados de 

maneira muitas vezes imprevisível (BLOMMAERT, 2011). Acreditar que existe um conjunto 

de elementos linguísticos que fazem com que os múltiplos falares chamados de “inglês” 

mundo afora sejam variações de um mesmo núcleo é reforçar o “mito do inglês” 

(PENNYCOOK, 2007, p. 23); no mundo contemporâneo, sustentá-lo parece ingenuidade 

                                                
62 “Apesar do vento, voa-se mais alto. Você, que não acredita, despenca. Você e as suas palavras privadas de 

utopia.” 
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epistemológica ou má-fé capitalista. Para dar conta dos múltiplos sentidos que são projetados 

sobre os recursos semióticos que atravessam o planeta, lancei mão dos conceitos de Discurso  

(GEE, 1999) e ordem de indexicalidade (BLOMMAERT, 2005, 2009, 2011).  

Argumentei ser natural que, diante de todas essas revisões a serem feitas, os 

professores se vejam confusos e desencorajados, sem saber como traduzir essas reflexões em 

práticas pedagógicas mais condizentes com o mundo em que vivemos; defendi, portanto, que 

as comunidades online podem ser locais de reflexão conjunta, auxiliando os docentes no 

árduo trabalho de rever crenças e alinhavar estratégias de mudança. Para compreender o que 

ocorre nessas comunidades virtuais, baseei-me em uma concepção dos letramentos como 

práticas sociais (STREET, 1985; DOBSON e WILLINSKY, 2009) para apresentar uma 

reflexão sobre os chamados “novos letramentos digitais”. Expliquei que estes se caracterizam 

por um novo ethos, uma forma de ver o mundo que enfatiza a interação como forma de 

construir conhecimento colaborativamente (LANKSHEAR e KNOBEL, 2007), que se 

materializa na chamada Web 2.0 (ARRIAZU et al., 2008; DAVIES e MERCHANT, 2009), 

uma forma de organização na internet baseada na coparticipação e no conteúdo gerado pelos 

próprios usuários. 

A comunidade online que elegi para este estudo consiste no fórum de um site voltado 

para professores de inglês de todo o mundo. Nesse contexto, inúmeros profissionais, que se 

constroem como “nativos” e “não nativos”, discutem uma série de temas relacionados à sua 

profissão. Para criar inteligibilidade sobre essas interações, recorri aos construtos de enquadre 

e footing (GOFFMAN, 1974, 1979) e procurei adaptar a noção de pistas de contextualização 

(GUMPERZ, 1992) para fazer sentido dessas interações escritas e assíncronas.  

A análise dos dados mostrou a predominância de uma conceção do inglês como língua 

estrangeira, mantendo os “falantes nativos” como figuras de autoridade. Os “falantes não 

nativos”, por sua vez, muitas vezes foram empoderados, enfatizando-se o alto nível de 

competência linguística e qualidade profissional que podem alcançar. Essa valorização, 

contudo, foi apenas parcial, visto que a “não natividade” foi mantida como inerentemente 

inferior à “natividade”, ou seja, como um obstáculo que pode ser superado em maior ou 

menor grau. 

Por outro lado, observaram-se também momentos em que o inglês foi construído não 

como uma língua estrangeira mas como uma língua franca, sobretudo no que diz respeito à 

sua função no âmbito da comunicação em escala global. Esse reconhecimento do estatuto do 

inglês como língua franca, porém, muitas vezes não foi acompanhado pelo reconhecimento de 

suas implicações, de modo que certos interactantes buscaram manter conceitos e parâmetros 
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modernistas, típicos do ILE, e aplicá-los ao ILF. Embora tenham sido observados eventuais 

mergulhos no mundo do ILF, estes foram muito poucos — mas significativos não obstante. 

Sugeri anteriormente que o descompasso entre as teorizações acadêmicas e o ELI pode 

ser por uma série de razões: desconhecimento daquelas, rejeição delas, despreparo para sua 

implementação, limitações institucionais. Os dados sugerem que, pelo menos em alguns 

casos, há desconhecimento ou pelo menos confusão conceitual. Também se observaram 

alguns casos de rejeição explícita, porém muito poucos. O despreparo para a 

operacionalização do Discurso do ILF, que certamente existe, parece estar sendo, ainda que 

talvez timidamente, enfrentado: observou-se a projeção de enquadres colaborativos reflexivos 

e a referência a textos e materiais externos, que podem ser de grande valia para a mudança 

individual.  

Espero que esta pesquisa possa ajudar a criar entendimento sobre os repertórios a 

partir dos quais os docentes operam. Gostaria que, combinado com outras pesquisas de 

práticas situadas sobre este tema em diferentes contextos, este estudo pudesse servir de apoio 

para propostas de intervenção, seja na formação de professores, na elaboração de currículos, 

no planejamento de cursos de graduação em Letras, na formulação de estratégias para a 

educação básica ou na produção de material didático. É importante que os usuários da língua 

inglesa compreendam o papel desta no mundo — e, consequentemente, em suas vidas — para 

que dela possam efetivamente se apropriar e fazer usos que atendam a seus interesses. 

Entendo que o próprio fazer científico contribui para a construção de seu objeto de estudo (cf. 

seção 6.3) e, assim, estou ciente de estar defendendo uma visão específica do que é o inglês e 

de como pode ser ensinado de forma vantajosa. Opus-me deliberadamente a concepções 

essencialistas de língua e à visão do ILE (cf. cap. 3, 4); defendi que este pode ser melhor 

compreendido como uma língua franca, mas que o próprio conceito de língua franca pode ser 

redescrito com base em uma visão das línguas como invenções (cf. cap. 4). 

O fato de se tratar do estudo de uma comunidade fora do Brasil não minimiza sua 

relevância no país: é possível que haja professores brasileiros frequentando os fóruns do site, 

seja como participantes ativos ou como lurkers, e que o conteúdo das mensagens influencie o 

repertório de sentidos e a prática pedagógica desses brasileiros. Da mesma forma, o conteúdo 

do site pode influenciar profissionais de outros países, de modo que entre estes podem estar 

autores de materiais didáticos e acadêmicos, os quais, graças à globalização e ao papel de 

importador de teorias e materiais muitas vezes exercido pelo Brasil, podem vir a influenciar 

salas de aula brasileiras. E, independentemente dessas influências, há o fato de essas 

interações online contribuírem para moldar as visões dos participantes sobre o que significa 



157 

 

falar inglês, o que é inglês legítimo, que falantes são competentes etc.; tudo isso certamente 

diz respeito a todos os falantes de inglês, profissionais ou não, brasileiros ou estrangeiros.  

Cabe ressaltar, porém, que a interpretação apresentada para os dados, não é a única 

possível, podendo outros pesquisadores complementá-la ou questioná-la apresentando 

alternativas. Além disso, como é característico das pesquisas qualitativas, a análise não 

permite “determinar a experiência mais provável dentro do grupo nem obter uma amostra 

representativa” (DÖRNYEI, 2007, p. 126), mas “descrever os aspectos que compõem [essa] 

experiência idiossincrática” (DÖRNYEI, 2007, p. 126, baseado em POLKINGHORNE, 

2005). O ganho, então, não está em possíveis generalizações, mas na criação de 

inteligibilidade sobre as interações analisadas, as quais, como qualquer prática social, 

merecem ser estudadas. 

Abro, então, o convite a novas pesquisas sobre o tema. Obviamente, o caráter situado 

deste estudo convida a investigações com objetivos semelhantes em contextos diversos. Além 

desse tipo de pesquisa, seria interessante pesquisar as práticas docentes de participantes 

situados, especialmente de professores comprometidos com visões inovadoras do inglês. Esse 

tipo de estudo poderia nos apresentar caminhos possíveis para a implementação da 

perspectiva aqui defendida; tais exemplos são hoje de suma importância.  

Por fim, gostaria de fazer dois pedidos ao leitor. O primeiro é que, se concordar com a 

teorização apresentada aqui, não condene tão rapidamente os participantes do estudo pelo 

tradicionalismo de suas visões. Como disse, este pode ter uma série de razões. Ademais, 

mudar leva tempo. Primeiro, precisamos ser convencidos da necessidade de mudança (e esse 

convencimento por si só pode demorar) — algo que tem a ver com a forma como 

tradicionalmente temos sido educados. Depois, temos que pensar em como levar a mudança a 

cabo. Apesar da veemência com que posso ter rejeitado determinadas visões de língua 

entextualizadas pelos participantes, de certa forma estou com eles, refletindo sobre minha 

própria prática, tentando melhorá-la, muitas vezes sem saber exatamente como. Talvez nunca 

cheguemos a uma conclusão, mas continuaremos tentando. 

O segundo pedido é que não se sinta demasiadamente desencorajado pelos resultados 

aqui apresentados. Se, como Morissette (2002), queremos um mundo com fóruns onde 

possamos nos manifestar, ser ouvidos e nos sentir vistos — independentemente dos recursos 

semióticos que utilizarmos —, precisamos estar dispostos também a ouvir, a ver; despojar-nos 

de mantos de “especialistas” ou “acadêmicos” e trazer nossa teorização para as calçadas, 

colocá-la em jogo, espalhá-la pela reflexão e não pela autoridade. Nesse sentido, talvez me 
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caiba agora fazer o que não fiz durante a pesquisa: participar das discussões no fórum, juntar-

me às vozes que, esporadicamente, propuseram mudanças.  

Estamos prontos para adentrar o mundo de “pluralismo radical” de que fala 

Canagarajah (2007, p. 235)? A análise aqui empreendida e as observações em nosso cotidiano 

sugerem que, como categoria profissional, ainda não. Mas isso não pode nos impedir de 

começar a tentar. Precisamos, como sugere Canagarajah, “primeiramente conceber uma 

comunidade de falantes de inglês que não seja baseada em semelhanças”, romper com a 

lógica da mesmidade e interagir com o outro; reconhecer a superdiversidade e nos 

encantarmos com as diferenças. Como a própria Morissette (2002) admite, trata-se de uma 

utopia. Mas, quando há tantas dificuldades, talvez nada seja mais importante que um pouco de 

utopia. Se não sonharmos grande, dificilmente iremos além de nossa realidade pequena. 

“Apesar do vento, voa-se mais alto”, já dizem Palazzo e Bianconi (2012). Talvez não tão alto 

quanto nossas utopias, mas certamente mais alto do que o rasteiro pensamento modernista nos 

permite. Se não se voa ainda, voar-se-á. Si volerà. We shall fly. Nós shall volare. E andiamo e 

si va. 
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