
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 
 
 
 
 
 

Daniela Santos Aires 
 
 
 
 

 
Em busca da essência do self: um espetáculo da vivência de 

estudos de professores no exterior sob a perspectiva da 
complexidade 

 
 
 

 
 

MESTRADO 
 

 
 
 
 
 
 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 



 

 

1

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 
 
 
 
 
 

Daniela Santos Aires 
 
 
 

 
 

Em busca da essência do self: um espetáculo da vivência de 
estudos de professores no exterior sob a perspectiva da 

complexidade 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem, sob a orientação 
da Profa. Dra. Maximina Maria Freire. 

 

 

 

São Paulo 

2014 



            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRES, D. S. 2014. Em busca da essência do self: um espetáculo da vivência de 
estudos de professores no exterior sob a perspectiva da complexidade. 

Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Área de Concentração: Linguística Aplicada 

Orientadora: Profa. Dra. Maximina M. Freire 

Palavras-chave: identidade, complexidade, abordagem hermenêutico-                    
fenomenológica, intercâmbio.  



2



3



4



5



6

AHF



7



8

v



9

’ 

. Master’s 

is 

its s



10



11



 

 

12

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABRINDO AS CORTINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

There is not one big cosmic meaning for all, 
there is only the meaning we each give to our 

life, an individual meaning, an individual plot, like 
an individual novel, a book for each person.  

(Anais Nin) 
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Abrem-se as cortinas desta nova experiência e, com elas, a curiosidade e a 

expectativa pairam no ar, aguardando o início deste espetáculo que apresenta, 

com exclusividade, uma investigação sobre a essência do self, termo adotado, 

aqui, para representar a construção identitária do indivíduo, uma vez que a 

expressão é utilizada, também pela Psicanálise, para designar a busca por 

organizar a totalidade da experiência do ser humano (Chnaiderman, 1998/2006).  

Conforme a epígrafe que escolhi para introduzir esta pesquisa, “cada um 

de nós atribui sentido à nossa vida, um sentido individual, um enredo próprio, 

como se fosse um romance particular, um livro para cada pessoa”, direciono este 

estudo como uma maneira viável de atribuir sentido à minha trajetória de 

compreensão das questões de identidade que permeiam minhas experiências 

como professora de língua estrangeira. 

A proposta do espetáculo de dança, metáfora previamente definida e que, 

portanto, não surge dos textos, é utilizada para apresentar minha pesquisa, uma 

vez que está diretamente relacionada com a minha experiência de 13 anos de 

estudo da dança clássica, trazendo à tona ambas: minha trajetória na dança, bem 

como minha relação com a língua inglesa- duas paixões em minha vida.  

Pertinentemente, opto por fazer uma breve menção ao meu percurso constitutivo, 

compartilhando com o leitor parte da minha formação. 

Minha primeira paixão foi a dança. Comecei meus estudos de ballet 

clássico aos nove anos e, quase que simultaneamente, entrei numa escola 

especializada para estudar o idioma que tanto me fascinava: o inglês. Desde 

pequena, sonhava em um dia fazer uma viagem ao exterior, inicialmente para a 

Disney. Lembro-me de sempre observar atentamente, com o olhar esperançoso, 

a foto dos alunos premiados pela escola com uma viagem para Orlando, em 

sorteios realizados ao final de cada ano letivo.  

Aquele foi um período muito feliz de diversão, aprendizagem, 

autoconhecimento e muitas descobertas em que pude sentir o preenchimento de 

minhas expectativas e a motivação para seguir em frente na busca pelo 

aprimoramento. Entre frases em inglês e passos de ballet, comecei o contínuo e 

interminável processo de construção da minha identidade. 

Eis que, em um dado momento, senti que um grande ciclo se encerrou em 

minha vida: era bailarina formada e professora de inglês e, após concluir o curso 

de graduação em Letras, Tradutor e Intérprete- Português/Inglês em junho de 
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2010, as cortinas da vida se abriram novamente e tive a grande oportunidade de 

realizar um antigo sonho: fazer um curso de aperfeiçoamento da língua inglesa 

em um país no qual esse era o idioma nativo. Escolhi a Austrália, onde passei 

cinco meses em imersão total. Essa experiência trouxe-me muito conhecimento e 

possibilitou um grande desenvolvimento tanto intelectual, quanto pessoal.  

Ao retornar, dei continuidade à minha atividade docente com aulas de 

inglês e percebi o quanto aquela experiência havia me transformado tanto como 

educadora, quanto como professora também. Apesar de muito refletir sobre 

minha vivência, senti que se fazia necessário um estudo mais aprofundado e 

embasado sobre as questões que me intrigavam. 

Eis que um novo ciclo se inicia com a possibilidade de investigar a 

experiência que vivi, em minha pesquisa de mestrado, visando à compreensão 

das questões relacionadas à noção de identidade envolvidas nesta vivência, as 

quais ainda eram de natureza desconhecida para mim. 

Dessa maneira, a oportunidade de realizar este trabalho é considerada 

como sendo um grande divisor de águas em minha vida, uma vez que representa 

um importante momento de reflexão a respeito da experiência vivida, sob uma 

nova perspectiva, suscitando o amadurecimento pessoal e profissional. 

Ao lançar um olhar ampliado ao meu percurso, verifico a atual necessidade 

de suporte e investimento no aprimoramento e no incentivo à autorreflexão, 

visando ao crescimento e à transformação frente às questões de identidade que 

permeiam a área de ensino-aprendizagem de língua estrangeira no que diz 

respeito aos principais facilitadores da construção do saber: os professores. 

Portanto, constato que a curiosidade de, a partir do viés da complexidade, 

investigar o fenômeno a construção identitária de professores de língua 

estrangeira, a partir de sua vivência de estudos no exterior. 

Esta pesquisa se insere no âmbito da Linguística Aplicada e se desenvolve 

junto ao Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e 

Complexidade/CNPq (GPeAHF/CNPq) 1 , integrando o Projeto “A abordagem 

                                                        

1 GPeAHF/CNPq é um grupo de pesquisa sediado no LAEL/PUCSP e liderado pela Profa. Dra. 
Maximina M. Freire, que tem por objetivo central o estudo, desenvolvimento e aplicabilidade da 
abordagem hermenêutico-fenomenológica (AHF) nas pesquisas em Linguística Aplicada. Busca 
reflexão e questionamento crítico sobre a abordagem, seus instrumentos e procedimentos, 
procurando estabelecer interlocuções com posturas teóricas diversas e, em particular, com as 
teorias da complexidade. Para maior detalhamento, consultar www.gpeahf.com.br. 
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hermenêutico-fenomenológica em pesquisas na área da Linguística Aplicada” 

(também coordenado pela Profa. Dra. Maximina M. Freire), que congrega várias 

pesquisas com foco nessa linha metodológica sob a perspectiva da Linguística 

Aplicada.  

A Linguística Aplicada contemporânea, em consonância com as ideias de 

Cavalcanti (2006), Fabrício (2006), Moita Lopes (1998), Pennycook (2006, 2011) e 

Signorini (1998, 2006), é considerada uma área de estudos transdisciplinar e 

híbrida que abarca diversas disciplinas tais como a Linguística, Psicologia, 

Sociologia, Comunicação, Pedagogia, Psicanálise, Filosofia, entre outras, e visa à 

compreensão para transformação de questões verificadas no uso da linguagem 

em contexto social real e específico de produção.  

Dentre as pesquisas já realizadas pelo GPeAHF/CNPq que se aproximam 

da temática identitária, e/ou relacionadas ao ensino de línguas, merecem 

destaque os trabalhos de Pow (2003) que, adotando a orientação hermenêutico-

fenomenológica, investiga a identidade profissional do docente e sua formação 

fonológica; o de Souza (2012) que, sob a mesma orientação metodológica, 

observa a prática docente no ramo da hotelaria sob a influência da complexidade; 

o de Rezende (2010) que trata da constituição idenitária de refugiados em um 

curso de Língua Portuguesa, estabelecendo uma associação entre a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica e a complexidade;  e o de Batista (2012) que 

focaliza a mesma associação em um curso online para futuros professores. 

As pesquisas destacadas, a seguir, apresentam significativa relação com a 

investigação que me proponho realizar: Duff e Uchida (1997) que está inserida na 

área de ensino-aprendizagem, tratando da negociação de identidades e práticas 

socioculturais em professores de língua estrangeira, e Megale (2011), de 

equivalente relevância, que discute questões identitárias em falantes bilíngues. 

No entanto, observei, em minhas buscas, que não constam trabalhos na 

área dedicados a investigar as questões de identidade em professores de língua 

estrangeira com foco no contexto de intercâmbio, temática que abordo nesta 

pesquisa a fim de contribuir para o preenchimento desta lacuna.  
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Tendo por objetivo descrever e interpretar os traços constituintes do 

fenômeno em foco, a fim de chegar à compreensão de sua natureza, viso, 

também, oferecer uma base de conhecimento que contribua para um melhor 

entendimento sobre como professores de língua estrangeira constroem sua 

identidade e como lidam com traços identitários. Tais aspectos podem ser 

fundamentais tanto para a formação de futuros professores, quanto para a 

preparação de novos intercambistas; ou seja, são questões de relevância social 

que carecem de aprofundamento investigativo. 

A partir dos objetivos e considerações explicitados anteriormente, a 

questão que norteia esta pesquisa é a seguinte: Qual a natureza da construção 

identitária de professores de língua estrangeira a partir de sua vivência de 

estudos no exterior?  

A pesquisa desenvolve-se com foco na abordagem hermenêutico-

fenomenológica (Freire, 1998, 2012, 2010), de cunho qualitativo, que busca 

descrever e interpretar fenômenos da experiência humana, a fim de investigar sua 

essência por meio da identificação de temas hermenêutico-fenomenológicos. 

Sustentada pelo aporte teórico do pensamento complexo (Morin, 2007, 

2008), que lança um olhar sistêmico, não linear, dinâmico, recursivo, 

hologramático e dialógico aos fenômenos da experiência humana, articulo essa 

perspectiva com os conceitos teóricos acerca da identidade e de sua construção, 

ligando e religando saberes conforme a proposta de Morin (2007, 2008). Assim, a 

relação estabelecida, nesta pesquisa, entre as frentes teóricas da complexidade e 

da identidade, inseridas no contexto de intercâmbio vivido por professores de 

língua estrangeira, revela-se de maneira inédita em pesquisas no âmbito da 

Linguística Aplicada. 

O estudo mais profundo sobre o pensamento complexo, detalhado no 

corpo desta dissertação, foi de grande valia para o meu amadurecimento 

acadêmico, uma vez que seus conceitos teóricos contribuíram para o 

estabelecimento de novas interconexões, bem como para o reconhecimento da 

dinamicidade e organização sistêmica dos fenômenos da experiência humana. 

Nesse sentido, ao reconhecer os objetos de investigação em Linguística Aplicada 

como “complexos, heterogêneos, multidimensionais, dinâmicos e não-saturáveis, 

inscritos em múltiplas redes e múltiplos recortes espácio-temporais, [O]", 
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Signorini (2006:182-183) alinha-se ao pensamento complexo discutido por Morin 

(2006, 2007). 

Retomando a metáfora escolhida para apresentar a pesquisa realizada – o 

espetáculo de dança -, ressalto sua presença ao longo de todo o texto da 

dissertação, a partir desta Introdução, na qual, Abrindo as Cortinas, apresento-me 

e situo minha investigação. 

Com as cortinas abertas, apresento a organização desta dissertação, 

explicitando, a seguir, o conteúdo de cada capítulo. 

No Capítulo 1, Definindo o Repertório, descrevo a fundamentação teórica 

que embasa este estudo: o pensamento complexo e os conceitos de identidade e 

construção identitária em seus aspectos linguístico e emocional, de forma 

articulada com a complexidade. 

No Capítulo 2, Montando o Espetáculo, explicito o embasamento 

metodológico que orienta esta pesquisa, a abordagem hermenêutico-

fenomenológica (Freire, 1998, 2012, 2010), detalhando seu desenho, contexto, 

participantes, instrumentos e procedimentos de registro de textos e suas etapas 

de interpretação. 

No Capítulo 3, O Espetáculo, descrevo e interpreto os temas que 

emergiram da manifestação do fenômeno em foco nesta investigação. 

Em Fechando as Cortinas nesta Temporada, apresento as considerações 

finais que resultaram da realização deste estudo, retomando seus objetivos e 

pergunta de pesquisa e oferecendo sugestões de trabalhos futuros. 

Na sequência, exponho a Ficha Técnica, ou seja, a relação de todos os 

teóricos que contribuíram, em alguma medida, para a realização deste 

espetáculo. 

Após cumprir as formalidades de apresentação, chega o momento tão 

esperado: o início do show.  

A você, leitor, desejo um ótimo espetáculo! 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEFININDO O REPERTÓRIO 
 

 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A verdadeira viagem da descoberta não é achar novas terras, 
mas ver o território com novos olhos. 

(Marcel Proust) 
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Eis que a música surge e começa a tomar conta do ambiente de maneira 

gradual, sinalizando o início deste espetáculo em estreia. A sonoplastia 

estabelece a comunicação por meio da linguagem sonora, instigando a 

imaginação e prendendo a atenção do público, uma vez que o conjunto de 

músicas e elementos sonoros têm a função de realçar e enfatizar a performance e 

os sentimentos expressados pelas bailarinas.  

Neste espetáculo em busca da essência do self, o repertório, 

especialmente selecionado para esta ocasião, conta com as ilustres presenças 

dos acordes da complexidade e da identidade, os quais apresentam uma 

influência significativa na composição desta exibição, colaborando, de maneira 

harmoniosa e articulada, para a investigação do fenômeno a construção 

identitária de professores de língua estrangeira, a partir de sua vivência de 

estudos no exterior. 

 

1.1 Sob os acordes da complexidade 

 

Os acordes da complexidade são utilizados neste estudo para auxiliar na 

compreensão, de maneira ampliada, não linear e não fragmentada, do fenômeno 

em questão, o qual se encontra, assim como o palco deste espetáculo da vida, 

integrado a uma realidade viva, ativa, multidimensional, sistêmica e 

transdisciplinar.  

A complexidade, compreendida pelo senso comum como algo complicado 

ou de difícil resolução, tem sua raiz etimológica na palavra latina complexus, que 

significa “o que é tecido junto” (Morin, 2007:13), e valoriza as dinâmicas relações 

que interconectam o todo e suas partes e que geram sucessivas transformações. 

Os acordes da complexidade são sustentados por Morin (2007, 2008), um 

dos principais articuladores da complexidade, o qual reconhece que, de fato, a 

pesada carga semântica que a palavra complexidade traz consigo exprime o 

incômodo, a confusão, a incerteza e a desordem com relação à incapacidade 

para se definir e nomear, de modo simples e claro, e ordenar as ideias 

objetivamente. O autor, assim, afirma que “é complexo o que não pode se resumir 

numa palavra-chave, o que não pode ser reduzido a uma lei nem a uma ideia 

simples” (Morin, 2007:5). 
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Lembrando de como se deparou com a palavra complexidade, Morin 

(2007) conta que ela saltou-lhe aos olhos em meio a seus estudos sobre a teoria 

da informação, da cibernética, a teoria dos sistemas e o conceito de auto-

organização no final dos anos 60. Desde então, para o autor, ela se desvinculou 

do sentido comum e passou a “trazer em si a ordem, a desordem e a 

organização, e no seio da organização o uno e os múltiplos” (Morin, 2007:7). Ele 

ainda afirma que estas noções “influenciaram umas às outras, de modo ao 

mesmo tempo complementar e antagônico; colocaram-se em interação e em 

constelação” (Morin, 2007:7).   

Lançando esse novo olhar ao mundo, Morin (2007, 2008) passou a 

concebê-lo como um sistema aparentemente caótico, de estruturas dinâmicas e 

imprevisíveis, porém auto-organizáveis e inter-relacionadas, relação essa que 

pode ser associada à forma como os elementos sonoros, as luzes, a coreografia 

performatizada pelas bailarinas, o figurino e o teatro se inter-relacionam 

harmoniosamente para a composição de um espetáculo.  

Sob a perspectiva do autor, um sistema é uma “associação combinatória 

de elementos diferentes” (Morin, 2007:19), que não deve apenas ser aplicado de 

maneira generalizável e, sim, abrangente, estendendo seu escopo “dos átomos 

às estrelas, passando pelos seres vivos e pela sociedade” (Fortin, 2005:44). O 

sistema é visto também como um termo genérico ou gerador- diferentemente do 

“holismo, que procura a explicação no nível da totalidade e se opõe ao paradigma 

reducionista, que procura a explicação no nível dos elementos de base” (Morin, 

2008:258, grifo do autor).  

Baseando-se nas ideias de Morin, Fortin (2005) afirma que as qualidades 

emergentes do sistema, considerado dessa forma no seu sentido gerador, 

resultam das inter-relações mútuas entre seus elementos. São qualidades novas 

que aparecem ao nível do todo, propriedades emergentes das “associações entre 

elementos, que não são somativas, mas transformadoras” e, portanto, 

“irredutíveis às propriedades dos elementos considerados isoladamente” (Fortin, 

2005:44). 

Nesse sentido, Morin (2007, 2008), propõe nunca isolar ou reduzir um ao 

outro o todo e as partes, defendendo que sempre deve ser estabelecida uma 

ligação entre eles, “inscrevendo-os num circuito recursivo onde, através de 
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complementaridades e antagonismos, eles se co-produzam e se co-gerem” (Morin 

apud Fortin, 2005:51).  

Portanto, seguindo essa linha de pensamento acima descrita, a noção de 

sistema designa a totalidade do conjunto de relações entre seus elementos 

formando um todo (Morin, 2008: 258), noção essa que traz em si uma unidade 

complexa, um todo que não se reduz à soma de suas partes; uma noção ambígua 

ou imaginária, ao invés de concreta e formal, que se situa em um  

 

nível transdisciplinar, permitindo conceber simultaneamente a unidade da ciência 
e a diferenciação das ciências, não apenas segundo a natureza material de seu 
objeto, mas também segundo os tipos e as complexidades dos fenômenos de 
associação/organização (Morin, 2007:20).  
 
 

 Em contraste com o campo da cibernética, Morin (2007:20) declara que o 

conceito de sistema não é apenas mais amplo, mas de uma “amplitude que se 

estende a todo conhecimento” (Morin, 2007:20). 

Observo, desse modo, que a ideia de sistema associada à complexidade 

pode levar o indivíduo à mudança de visão da realidade, uma vez que se verifica 

a forte tendência de enxergá-la de maneira fragmentada e reduzida. Assim, a 

noção de sistema proposta por Morin (2007, 2008) contribui para uma leitura mais 

rica da complexidade ao oportunizar que o indivíduo enxergue o mundo e a si 

próprio através de lentes sistêmicas, sob os acordes da complexidade. 

No entanto, Morin (2008) desmistifica o mal-entendido de que a 

complexidade seja vista como uma receita a seguir ou uma resposta pronta. Pelo 

contrário, o autor afirma que a complexidade deve ser considerada “um desafio e 

como uma motivação para pensar” (Morin, 2008:176-177), que reconhece e 

respeita a incompletude e as incertezas do conhecimento frente às questões 

físicas, biológicas, sociais, culturais, psíquicas e espirituais que fazem parte da 

realidade multidimensional, portanto complexa, dos seres humanos. Refletindo a 

esse respeito, Morin (2007:8) conclui: “Se a complexidade não é a chave do 

mundo, mas o desafio a enfrentar, por sua vez o pensamento complexo não é o 

que evita ou suprime o desafio, mas o que ajuda a revelá-lo, e às vezes mesmo a 

superá-lo”. 

Expandindo sua argumentação, Morin (2007, 2008) declara que a 

complexidade procura estabelecer a articulação entre os aspectos que fazem 
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parte da realidade humana (físicos, sociais, culturais, históricos, biológicos, etc.), 

enquanto “o pensamento simplificante separa esses diferentes aspectos, ou 

unifica-os por uma redução mutilante” (Morin, 2008:176).  

Em vista do direcionamento epistemológico sugerido por Morin (2007, 

2008), o qual considera que para compreender a questão da complexidade é 

preciso reconhecer primeiro a existência do “paradigma simplificador”, essa 

questão será discutida a seguir. 

 

1.1.1 Mudanças paradigmáticas e o pensamento complexo 

 

No acento do aporte teórico já desenhado, é importante conhecer as 

mudanças paradigmáticas ocorridas nos últimos séculos para compreender o 

pensamento complexo, tomando-o como paradigma emergente na atualidade. 

O conceito de paradigma foi discutido inicialmente por Kuhn (1992), que o 

define como a constelação de crenças, valores e técnicas partilhados pelos 

membros de uma comunidade científica. Morin (2007:10) afirma que os 

paradigmas são “princípios ocultos que governam nossa visão das coisas e do 

mundo sem que tenhamos consciência disso”. Com base nessas definições, os 

paradigmas podem ser entendidos como conjuntos de modelos e padrões que 

estabelecem o pensamento e influenciam a construção das teorias seguidas pela 

comunidade científica em uma determinada época. 

No entanto, os paradigmas podem assumir uma conotação negativa ao 

serem entendidos como modelos que fragmentam e reduzem o conhecimento. 

Nessa acepção, os paradigmas são compreendidos como conceitos enraizados, 

derivados de experiências socioculturais por meio de crenças e imposição de 

velhos costumes que aprisionam o pensamento e que se perpetuam por meio de 

atos e palavras, de maneira, muitas vezes, não consciente. Nesse sentido, os 

paradigmas podem influenciar e comprometer as escolhas do indivíduo, podendo 

prejudicar seu processo de evolução como ser pensante e o direcionamento de 

sua vida ao tolher a expansão de sua visão de mundo.  

A partir dessa conotação negativa, verifico a importância de estimular o 

exercício da autorreflexão e da autoconsciência perante os paradigmas seguidos 
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também na área educacional, com a finalidade de romper com antigos padrões 

pré-estabelecidos, mitos e crenças que acabam se perpetuando, sem grandes 

fundamentos para sua aplicação no contexto atual em que se inserem, e se 

refletindo na prática docente e, consequentemente, na formação dos alunos.  

Não se pode deixar de considerar que o estímulo da consciência e o 

movimento de reflexão podem provocar tanto a consolidação, quanto a mudança 

de paradigmas, quando observada sua necessidade. 

Muitas foram as mudanças paradigmáticas que ocorreram ao longo da 

história da humanidade, conforme apresentam Behrens e Oliari (2007:53-59), 

autoras que detalham o percurso histórico dessas transformações e, 

consequentemente, suas implicações para a evolução do conhecimento científico. 

Dessa maneira, os paradigmas eram estabelecidos a fim de suprir as 

necessidades epistemológicas do pensamento científico de cada época. 

O conhecimento científico clássico operou fortemente a partir do século 

XVII, reinando até o início do século XX, como “paradigma simplificador”, 

formulado por Descartes (Morin, 2007:76-77). Modelo que espalha seu “dogma de 

separação entre ciência e filosofia”, conforme afirma Morin (2008:9), com a 

finalidade de explicar, quantificar, revelar ordem, hierarquizar, simplificar e 

generalizar os fenômenos da natureza, seguindo uma visão simplificadora do 

conhecimento definida pelo autor como “mutiladora e produtora de cegueira” 

(Morin, 2007:6-12, 2008:175-176), pois busca dissipar a aparente complexidade 

dos fenômenos na ambição ilusória de controlar e dominar a realidade.  

Assim caracterizado, o “paradigma simplificador” é mencionado por Morin 

(2007:59) como sendo 

 

um paradigma que põe ordem no universo, expulsa dele a desordem. A ordem 
se reduz a uma lei, a um princípio. A simplicidade vê o uno, ou o múltiplo, mas 
não consegue ver que o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. Ou o princípio 
da simplicidade separa o que está ligado (disjunção), ou unifica o que é diverso 
(redução). 
 

 

No entanto, como destaca Morin (2007, 2008), a complexidade não esteve 

de todo esquecida. Enquanto a ciência do século XIX, motivada pelos estudos de 

cientistas como Descartes, Newton e Laplace, fundava-se na explicação, na 

ordem e na simplificação, nessa mesma época, era possível encontrar a 
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complexidade onde ela parecia ausente, como, por exemplo, na vida cotidiana, 

retratada pelos romances de Balzac, Dickens, Jean-Jacques Rousseau, 

Chateaubriand e Dostoievski. Contudo, a ciência remava contra a maré na busca 

por “conceber um universo que fosse uma máquina determinística perfeita” 

(Morin, 2007:85).  

Em consonância com o pensamento complexo (Morin, 2007, 2008), Mariotti 

(2007) observa que, no contexto atual, a ciência se encontra em plena 

transformação e necessita de um novo paradigma que lhe dê sustentação frente à 

multidimensionalidade da realidade que passa a ser reconhecida sob diferentes 

perspectivas de forma entrelaçada, entrecruzada e integrada. Essa nova visão da 

disposição sistêmica e dinâmica da realidade permite que o conhecimento seja 

articulado e estabeleça novas interconexões, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento e progresso da ciência e de sua aplicabilidade social.  

Conforme Morin (2008), é incontestável a enorme contribuição que o 

pensamento clássico- caracterizado pelos princípios de generalidade, disjunção e 

redução- trouxe para o desenvolvimento científico-tecnológico e os importantes 

avanços que proporcionou como do progresso da física gravitacional de Newton à 

concepção da natureza físico-química de todos os organismos vivos, perpetuando 

suas raízes em nossa cultura de forma a influenciar até mesmo nosso modo de 

pensar na atualidade. 

Entretanto, o pensamento clássico utiliza-se de uma concepção de mundo 

que muito limita o poder criativo e a liberdade do pesquisador em busca da 

compreensão e do conhecimento dos fenômenos humanos, pois suas unificações 

são insuficientes para “conceber a extraordinária diversidade dos fenômenos e o 

devir aleatório do mundo” (Morin, 2008:191). 

Portanto, a ciência apresenta uma necessidade latente de um modo de 

pensar apto a reconhecer a complexidade do real, que considere a sua própria 

complexidade e a complexidade das questões que levanta para a humanidade. 

Logo, “a ciência é igualmente complexa porque é inseparável de seu contexto 

histórico e social” (Morin, 2008:8-9). 

O paradigma da complexidade (Morin, 2007, 2008) emerge, assim, não 
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com o intuito de confrontar, de maneira antagônica, o paradigma simplificador, 

mas com a finalidade de religar os saberes oriundos do pensamento linear, 

explicativo, mensurável, comprovável, generalizável e transmissivo, ao complexo, 

pois reconhece a importância de conservar a diversidade, valorizando a 

articulação e a integração entre eles em detrimento de sua disjunção. 

Sendo assim, “o paradigma complexo resultará do conjunto de novas 

concepções, de novas visões, de novas descobertas e de novas reflexões que 

vão se acordar, se reunir” (Morin, 2007:77). 

Apoiando-se na ideias de Morin, Fortin (2005:18-19) afirma que reconhecer 

a complexidade do real é imprescindível, sendo uma questão ao mesmo tempo 

teórica e prática uma vez que  

 

um conhecimento mutilado, unidimensional conduz inevitavelmente a acções 
unidimensionais e mutiladoras. Há que desenvolver um conhecimento respeitador 
da multidimensionalidade das coisas, um conhecimento que, em todos os 
domínios, conduza a acções complexas e não mutiladoras. 

 

Tendo em vista a fragmentação disciplinar, Fortin (2005:17-18) observa o 

quanto ela impede que tenhamos uma visão ampliada da realidade, 

caracterizando uma “relação incessantemente desarticulada entre ciências 

humanas e ciências naturais, ciência e filosofia”, e trazendo duplo obscurecimento 

e ocultação devido à incapacidade de reflexividade e consciência- crítica e moral- 

do homem e da sociedade em relação ao seu estatuto físico e biológico e das 

ciências naturais, ao desconsiderar suas raízes social e cultural. 

Para Morin (2007, 2008), a complexidade é o reconhecimento da 

incompletude do conhecimento e da impossibilidade de uma onisciência absoluta, 

pois ajuda a clarificar o real, sem a pretensão de esgotá-lo, na tentativa de 

conceber os laços, as articulações que tecem a realidade e que a realidade tece 

entre as dimensões que o pensamento distingue, porém não separa. 

Reconhecendo a complexidade que permeia o fenômeno investigado nesta 

pesquisa, destaco o pensamento de Morin (2008:334) que tece as seguintes 

considerações:  

 

O paradigma da complexidade não "produz" nem "determina" a inteligibilidade. 
Pode somente incitar a estratégia/inteligência do sujeito pesquisador a 



 

 

26

considerar a complexidade da questão estudada. Incita a distinguir e fazer 
comunicar em vez de isolar e de separar, a reconhecer os traços singulares, 
originais, históricos do fenômeno em vez de ligá-los pura e simplesmente a 
determinações ou leis gerais, a conceber a unidade/multiplicidade de toda 
entidade em vez de a heterogeneizar em categorias separadas ou de a 
homogeneizar em indistinta totalidade. Incita a dar conta dos caracteres 
multidimensionais de toda realidade estudada. 

 

A partir da visão de Morin (2007, 2008), almejo ampliar minha consciência 

e minha capacidade reflexiva para reconhecer a multidimensionalidade do 

fenômeno a ser investigado, lidando com o real a fim de com ele dialogar e 

negociar na interpretação dos construtos que revelam sua natureza. Para tanto, 

utilizo-me das “avenidas”, metáfora sugerida pelo autor como caminhos que 

conduzem ao “desafio da complexidade” (Morin, 2008:177).  

Na dificuldade verificada de reconhecimento e compreensão da 

complexidade, Morin (2008:330) apresenta os “princípios de inteligibilidade”- 

também conhecidos como “operadores cognitivos” (Mariotti, 2007:139), 

equiparando-os a extensas e largas vias que, ligadas umas às outras, facilitam o 

acesso à essa nova visão da realidade e, dessa forma, nesta tarefa complexa de 

investigação, com o intuito de viabilizá-las. 

 

1.1.2 Os princípios da complexidade 

 

Os princípios de inteligibilidade que governam a complexidade são, de 

acordo com Morin (2008:330), princípios guia, ferramentas que têm como objetivo 

religar os saberes disjuntos e reduzidos pelo paradigma simplificador, podendo 

“determinar as condições de uma visão complexa do universo (físico, biológico, 

antropossocial)”.  

Apoiando-se em Morin (2007), Mariotti (2007:139) afirma que os princípios 

são “instrumentos de autoconhecimento” que nos capacitam a refletir e a 

considerar os múltiplos aspectos de uma mesma realidade, permitindo a busca e 

o estabelecimento de ligações entre objetos, fatos, dados ou situações que 

aparentemente não têm conexão entre si. Mariotti (2007) ainda ressalta que os 

princípios possibilitam que entendamos como as coisas podem influenciar umas 
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às outras, e que aprendamos que propriedades ou ideias novas podem emergir 

dessas interações.  

Considerados instrumentos de articulação por Morin (2007, 2008), os 

princípios da complexidade ajudam a descondicionar a visão fragmentada que o 

indivíduo lança aos fenômenos da experiência humana de maneira automática, 

abandonando a linearidade habitual que perdura há muitos séculos de 

pensamento fragmentado, enriquecendo sua capacidade de encontrar soluções, 

desenhar cenários e tomar decisões conforme ressalta Mariotti (2007).  

Morin (2008: 93-97) propõe sete princípios da complexidade: o princípio 

sistêmico ou organizacional, o princípio hologramático, o princípio do circuito 

retroativo, o princípio do circuito recursivo, o princípio da autonomia/dependência 

(auto-organização), o princípio dialógico e o princípio da reintrodução do sujeito 

cognoscente. No entanto, Morin (2007:73) destaca três princípios em seus 

estudos como sendo essenciais e indispensáveis para incitar o pensamento 

complexo, afirmando que os demais são na verdade derivações deles.  

Assim, utilizo esses três princípios como ferramentas de auxílio na 

complexa tarefa de investigação a que me proponho. Para efeito de estudo, os 

princípios serão descritos, a seguir, separadamente; porém ressalto o caráter 

indissociável que compartilham, visto que são intrinsecamente interligados. 

    

1.1.2.1 Princípio dialógico  

 

Sob a perspectiva de Morin (2007:74), o princípio dialógico nos permite 

“manter a dualidade no seio da unidade”, na associação de dois termos ao 

mesmo tempo complementares e antagônicos; ou seja, esse princípio “une duas 

noções antagônicas que aparentemente deveriam se repelir simultaneamente, 

mas são indissociáveis e indispensáveis para a compreensão da mesma 

realidade” (Morin; Le Moigne, 2000:204). 

Refletindo a respeito do  termo dialógico, Morin (2008:189-190)  afirma que 

ele exprime a ideia de que duas lógicas unidas dialogam, ou seja, são duas linhas 

de raciocínio que coexistem de forma a se autorregular, estimular e sustentar. 



 

 

28

De maneira contrária, o paradigma simplificador enxerga que a dualidade 

prevê conflito, choque entre contradições que devem ser dissociadas para que se 

chegue a uma única solução aceitável, resolução essa conhecida como dialética, 

conforme explica Mariotti (2007:150), baseando-se nas ideias de Hegel, o qual 

defende que “as contradições sempre encontram solução”. 

Mariotti (2007:150) afirma que, para Hegel, 

 
toda idéia é uma tese, que provoca o surgimento de outra que lhe é oposta – 
uma antítese. Do embate entre as duas surge a síntese, que é a resolução do 
problema. A síntese é o resultado da superação da tensão entre os opostos tese 
e antítese. 

 

Nesse sentido, o princípio dialógico suprime a tendência utilizada pelo 

paradigma simplificador de utilizar a dialética para eliminar as contradições, na 

busca pela certeza absoluta de alguma questão que apresente oposições, visto 

que o cerne do dilema enfrentado não reside na eliminação das contradições e 

redução de incertezas e dualidades, mas, sim, no reconhecimento de ambos os 

aspectos envolvendo a questão que se encontra inserida no mundo complexo da 

vida e da história humana. 

Lançando um olhar complexo às contradições que não podem ser 

resolvidas, conceitos e noções que se opõem, Morin (2007:73-74, 2008:189-190) 

apresenta o princípio dialógico tem o intuito de religar, articular e estabelecer 

comunicação entre, por exemplo, ordem e desordem, parte e todo, filosofia e 

ciência, razão e emoção, objetividade e subjetividade, cooperação e competição, 

autonomia e dependência, visto que são diferentes faces: antagônicas, porém 

complementares, interdependentes, indissociáveis e, portanto, aspectos 

comunicantes de uma mesma realidade. 

É válido ressaltar que o dialogismo não pretende eliminar o uso da 

dialética. Pelo contrário, Morin (2008) afirma que se faz necessário solucionar os 

conflitos que apresentem solução, porém não se deve reprimir ou negar a 

conflituosidade existente nas contradições que não podem ser solucionadas sob o 

pretexto de que todos os conflitos devem ser resolvidos.  

Curiosamente, Mariotti (2007:152) conclui que “as soluções podem vir não 

apenas da resolução dos conflitos, mas também da tensão criativa produzida 

pelas contradições que não podem ser solucionadas”. Essa “tensão criativa” pode 
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ser um resultado emergente da interação entre os elementos divergentes que 

compõem um conflito, uma vez que eles se instigam uns aos outros, na medida 

em que são “inimigos que colaboram e produzem organização e complexidade” 

(Morin, 2007:73-74). 

Exemplificando, Mariotti (2007:151) cita os choques de ideias, opiniões e 

comportamentos como embates que são umas das “principais fontes de 

inspiração para a criatividade e resolução dos problemas de convivência”, pois, na 

busca pelo equilíbrio, o compartilhamento de diferentes perspectivas e o diálogo 

ocorrem de maneira a produzir a auto-organização e a harmonia necessárias para 

a superação dos conflitos.  

Essa visão complexa da realidade pode contribuir para que o indivíduo 

liberte-se de suas próprias amarras sociais e morais que tendem a pressioná-lo a 

rejeitar e a excluir o que se apresenta como novo ou diferente, na tentativa de 

afastar e evitar sentimentos como medo, insegurança, impotência e desconfiança.  

Ao enxergar e reconhecer o quão rica é a diversidade que permeia a vida e 

as experiências humanas, o indivíduo tem a oportunidade de observar e refletir de 

maneira crítica, como uma tomada de consciência, a respeito de suas próprias 

crenças e atitudes, o que pode contribuir para o seu processo de desenvolvimento 

tanto pessoal quanto profissional. 

Relacionando a concepção do princípio dialógico à uma situação de 

intercâmbio, contexto vivido pelas participantes desta pesquisa, o indivíduo deixa 

sua zona de conforto (pátria-mãe) onde utiliza sua língua materna para imergir na 

realidade do outro, adentrando na complexa singularidade dessa nova 

organização física, social, linguística e cultural.  

É inevitável, assim, o confronto interno pelo qual o indivíduo passa ao 

colocar a vasta bagagem que compõe seu eu- valores, crenças, cultura, 

comportamentos, experiências pessoais e língua(gem)- em contraste com a 

realidade do outro. Contudo, a oportunidade de observar alguns aspectos 

similares e outros divergentes, ambos integrados coexistindo de maneira 

antagônica, porém complementar na constituição da identidade do indivíduo, 

possibilita que características e experiências relacionadas às suas origens sejam 

potencialmente resgatadas de maneira a dialogar com a nova realidade com que 

o indivíduo se depara. 
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 Abordando essa relação

 

A ideia recursiva é, pois, uma ideia em ruptura com a ideia linear de 
de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo o que é produzido 
volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto
organizador e autoprodutor
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Princípio recursivo 

Esse princípio está calcado na proposta de ruptura 

na qual uma determinada causa sempre resulta em um 

mesmo efeito. Tal visão é defendida pelo paradigma simplificador que se utiliza do 

pensamento linear ao observar as relações como se estivessem inseridas em 

tanque, acreditando na previsibilidade, sendo, na verdade

de lidar com a complexidade das interações e inter-relações existentes no mundo 

fenômenos da experiência humana, conforme observa Morin

Em contrapartida, o pensamento complexo sugere um movimento circular

no qual “os efeitos sempre retroagem sobre as causas e as retroalimentam” 

(Mariotti, 2007:140), enxergando as relações de causa e efeito de maneira

reconhecer sua circularidade. Abaixo, apresento a representação da r

linear em contraste com a relação circular entre causa e efeito: 

Figura 1.1: Contraste da relação entre causa e efeito 

Abordando essa relação, Morin (2007:74) explica:  

A ideia recursiva é, pois, uma ideia em ruptura com a ideia linear de 
de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo o que é produzido 

se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto
organizador e autoprodutor. 
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Exemplificando essa definição, a interação entre indivíduos de uma mesma 

espécie produz novos indivíduos, que são concebidos por meio de seu aparelho 

reprodutor, sendo assim capazes de perpetuar a espécie e dar sequência ao ciclo 

de reprodução do qual fazem parte. De maneira análoga, Morin (2008:190) afirma 

que “nós produzimos a sociedade que nos produz”; ou seja, nós, como indivíduos, 

produzimos a sociedade por meio de nossas interações, ao passo que a 

sociedade, como um todo emergente, nos fornece linguagem e cultura, 

influenciando-nos, conforme ressaltam Morin e Le Moigne (2000:204-205). 

Trata-se, dessa forma, de um processo recursivo no qual “os produtos e os 

efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que os produz” (Morin, 

2007:74). Sendo assim, é possível verificar a dinâmica existente nas relações 

entre os indivíduos entre si (as partes) e entre os indivíduos e a sociedade (as 

partes e o todo), que interagem de maneira imprevisível, tornando latente a 

complexidade presente na realidade humana. Tal discussão será explorada na 

seção seguinte a respeito do princípio hologramático. 

Em consonância com o pensamento complexo de Morin (2007, 2008), 

Mariotti (2007:140) ressalta que não existem fenômenos de causa única no 

mundo real. Nesse sentido, onde houver seres vivos, as relações serão sempre 

circulares, dinâmicas, imprevisíveis e, portanto, complexas devido à 

multidimensionalidade dos eventos e situações que permeiam o sistema 

complexo de nossa realidade em um fluxo contínuo de transformações e 

adaptações inseridas num ciclo auto-constitutivo, auto-organizador e 

autoprodutor. 

Contemplando a complexidade nos eventos da realidade humana, a 

experiência de intercâmbio vivenciada pelas participantes desta pesquisa suscita 

uma reflexão a respeito da recursividade presente no movimento circular de 

constante construção identitária do indivíduo, visto que, ao se deparar com a 

realidade do outro (língua, estrutura sócio-histórica, cultural e física), ele toma 

consciência da existência de outras possibilidades e tem a oportunidade de 

expandir sua autopercepção, bem como sua visão de mundo.  

A situação de intercâmbio propicia o acesso a um leque de opções de 

comportamentos, valores e exemplos a seguir, que podem despertar tanto 

afinidade, curiosidade, interesse e motivação, quanto rejeição, discordância e 
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antipatia, proporcionando ao indivíduo maior autonomia, de maneira consciente e 

crítica, no processo de construção de sua própria identidade.  

No entanto, vale ressaltar que o ciclo “auto-constitutivo, auto-organizador e 

auto-produtor” (Morin, 2007:74) não se reduz a um circuito repetitivo e regulador. 

Pelo contrário, a recursividade propõe que sejam revisitados conceitos prévios, 

experiências e até mesmo paradigmas antigos que fazem parte da bagagem 

sócio-histórica e cultural do indivíduo. Tal movimento circular pode estabelecer 

uma autorreflexão retrospectiva e recursiva que procura avançar em direção ao 

desenvolvimento e à evolução do ser humano, permitindo a transformação, a 

reconstrução, a reorganização e até mesmo a regeneração de valores e atitudes, 

como, por exemplo, é possível a autorregeneração das células humanas.  

De maneira análoga, a recursividade se faz presente na composição deste 

espetáculo, uma vez que para elaborar cada performance de dança é realizado 

um estudo de apresentações anteriores. Muitos movimentos e passos são 

resgatados, enquanto outros são criados de maneira improvisada e até inovadora, 

coexistindo harmoniosamente na apresentação das bailarinas e impactando no 

resultado final do espetáculo como um todo. 

É importante reconhecer a instabilidade e a imprevisibilidade do sistema 

complexo, uma vez que as interações entre as partes e o todo podem levar a 

mudanças igualmente imprevisíveis e inconstantes, visto que qualquer mudança 

pode implicar a transformação do todo. Assim, a compreensão da relação entre 

as partes e o todo também auxilia nessa tarefa de investigação, sob os acordes 

da complexidade. 

 

1.1.2.3 Princípio hologramático 

   

 Para ilustrar esse princípio, Morin (2008:181) se utiliza da representação de 

um holograma, que consiste em uma “imagem física cujas qualidades de relevo, 

de cor e de presença são devidas ao fato de cada um dos seus pontos incluírem 

quase toda a informação do conjunto que ele representa”.  

 Dessa forma, o princípio hologramático remete à ideia de que as partes 

estão contidas no todo, assim como o todo está inserido nas partes, de forma a 

manifestar sua intrínseca relação circular e indissociável, simultaneamente 
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antagônica e complementar, e as infinitas possibilidades de (re)organização dos 

sistemas complexos dos quais o indivíduo também faz parte.  

 O pensamento simplificador enxerga a realidade de maneira linear, binária e 

fragmentada, levando ao reducionismo que considera apenas as características 

das partes para a acepção do todo; ou ao holismo que desconsidera as partes 

para a compreensão do todo de maneira generalizada, visão equivocada essa, 

que sustenta a crença de que a soma das partes sempre resultará no todo.  

 Em contrapartida, “a ideia do holograma vai além do reducionismo que só vê 

as partes e do holismo que só vê o todo” (Morin, 2007:74). Nesse sentido, a 

compreensão dos fenômenos da experiência humana através do princípio 

hologramático consiste, primordialmente, na capacidade de reconhecer as 

imprevisíveis, contínuas e infinitas interconexões entre as partes e o todo que 

compõem os sistemas complexos. 

 Nessas relações, o todo pode ser maior e menor que a soma de suas partes, 

dependendo, substancialmente, dos movimentos de suas inter-relações, que 

podem resultar, simultaneamente, tanto em produtos emergentes, sendo, assim, o 

todo maior que a soma de suas partes, quanto em fatores inibidores, que 

acarretam o todo inferior à soma de suas partes. 

 De maneira análoga, é observada a organização dos organismos biológicos 

humanos, pois cada uma de suas células possui a informação genética do 

organismo como um todo. Ilustrando o princípio hologramático, Morin e Le Moigne 

(2000:205) afirmam que “o indivíduo é uma parte da sociedade, mas a sociedade 

está presente em cada indivíduo enquanto todo através da sua linguagem, sua 

cultura, suas normas”.  

 A esse respeito, Morin (2008:180) afirma que a educação também é uma 

propriedade que só pode existir no nível do todo social, assim como as demais 

citadas anteriormente, permitindo o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos 

indivíduos. Contudo, Mariotti (2007:158) acrescenta que “não se trata de pensar 

em termos de uma totalidade à qual nos devemos submeter inteiramente, mas em 

um sistema complexo, do qual fazemos parte e que podemos influenciar com 

nossos comportamentos individuais”. 

 Refletindo a respeito de uma situação de intercâmbio de maneira a 

relacionar o princípio hologramático ao contexto investigado nesta pesquisa, 

aquele que se propõe a vivenciar uma experiência de intercâmbio no exterior é 
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visto, de certa forma, como parte de sua respectiva sociedade, levando consigo, 

de maneira sutil e latente, a bagagem sócio-histórico-cultural que construiu em 

seu respectivo país de origem (partes do todo). Referência experiencial essa que 

pode estar refletida na aparência do indivíduo, em sua maneira de se vestir, em 

traços culturais verificados em seu comportamento, em sua concepção de mundo 

ou, até mesmo, em seu conjunto de valores pessoais e crenças, sem se dar conta 

de que carrega vestígios de sua origem e que, de alguma forma, a representa, 

mesmo a distância.  

Interessante e curioso é observar o comportamento de intercambistas em 

um ambiente multicultural no qual interagem e se inter-relacionam, utilizando uma 

língua em comum como principal meio de comunicação, mas, muitas vezes, não 

atentam para o fato de que trazem consigo uma espécie de identidade nacional por 

meio da qual também se expressam e a qual compartilham com outras pessoas, 

apesar de suas diferenças.  

Essa situação exemplifica o pensamento de Mariotti (2007) que, com base 

em Morin (2007, 2008), afirma: “existe unidade na diversidade humana e 

diversidade na unidade humana” (2007:156). Mariotti (2007) verifica a necessidade 

de se conceber a unidade que inclui a pluralidade a fim de promover seu 

desenvolvimento e reconhece sua relação dialógica e complementar. 

Dessa forma, o pensamento complexo ressalta a importância da construção 

não-fragmentada do conhecimento, propondo uma visão sistêmica da realidade 

que reconhece a diversidade, a singularidade, a imprevisibilidade, as incertezas, as 

ambiguidades, a circularidade e o diálogo entre os opostos nas dinâmicas 

interconexões que permeiam as relações, contudo sendo capaz de conceber 

organização ao passo que em meio ao aparente emaranhado de ligações se 

verifica a auto-regulação, buscando sempre (re)estabelecer o equilíbrio. Nas 

palavras de Morin (2007:207): “É o pensamento que é capaz de reunir, de 

contextualizar, de globalizar, mas, ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o 

singular, o individual, o concreto”. 

Referindo-se aos movimentos circulares de interconexões entre noções 

antagônicas, o todo e as partes e causas e efeitos, Morin (2007:75) conclui: 

“Portanto, a própria ideia hologramática está ligada à ideia recursiva, que está 
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ligada, em parte, à ideia dialógica”. Assim, é revelada a característica indissociável 

e complementar entre os princípios da complexidade discutidos anteriormente.  

Após a apresentação dos acordes da complexidade, a definição do 

repertório segue com a discussão a respeito dos acordes da identidade; ou seja, do 

conceito de identidade e da concepção de construção identitária sob os aspectos 

linguístico e emocional, questões consideradas igualmente relevantes como 

aportes teóricos, pois contribuem para a realização deste espetáculo de 

investigação do fenômeno em foco nesta pesquisa.  

 

1.2 Sob os acordes da identidade  

 

Momentos antes de adentrar o palco e se expressar em sua plenitune por 

meio da dança, a bailarina se pergunta diante do espelho: “Quem sou eu?”, 

revelando sua inquietação por conhecer a si própria e se reconhecer como parte 

do elenco que integra, da técnica que utiliza e do mundo da dança. 

Desde seus primórdios, a humanidade sente-se intrigada por questões 

relacionadas à identidade e gera indagações em maior ou menor nível de 

profundidade, à procura da compreensão de si mesma e do mundo que a 

circunda. Assim, os estudos sobre identidade têm suscitado interesse, motivando, 

consequentemente, a realização de pesquisas em diversas áreas do saber nas 

Ciências Humanas e Sociais, tais como a Psicologia, Antropologia, Geografia, 

Sociologia, Psicanálise, Filosofia, Sociolinguística, Linguística Aplicada, entre 

outras. 

Nas últimas décadas, questões identitárias têm ganhado maior espaço de 

discussão em meio aos estudos em Linguística Aplicada, mais especificamente, 

no que se refere à aprendizagem de língua estrangeira, devido à necessidade 

emergente de se investigar de maneira mais detalhada aspectos como gênero, 

idade, etnia, contextos sócio-histórico e cultural (Pennycook, 2011; Signorini, 

1998/2006; Block, 2007), afetividade (Kumaravadivelu, 2006; Pavlenko, 2006) e 

ética, os quais apresentam grande influência na construção identitária do aprendiz 

em sua relação com a linguagem (Rajagopalan, 1998/2006, 2003, 2004, 2006; 

Norton, 1997; Revuz, 1998/2006). 
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Com o intuito de afinar os acordes da identidade neste espetáculo de 

dança, segue a concepção de identidade adotada neste estudo, de maneira a 

considerar os aspectos identitários em professores de língua estrangeira que 

tiveram a oportunidade de realizar um intercâmbio em países cujos idiomas são 

fluentes.  

 

 1.2.1 Conceito de identidade  

 

Identidade não é um termo de simples e fácil definição. Considerado 

demasiadamente de difícil compreensão, é pouco desenvolvido na ciência social 

contemporânea para ser “definitivamente posto à prova” (Hall, 2003:8). 

Consequentemente, a questão identitária instiga muitos estudiosos a pesquisarem 

e apresentarem suas visões a partir das mais diversas linhas teóricas e áreas do 

conhecimento.  

 Em se tratando de uma pesquisa inserida no âmbito da Linguística 

Aplicada, destaco a perspectiva de Duff e Uchida (1997: 452) ao citarem He 

(1995), que observa a identidade como “um processo contínuo de emergir e 

tornar-se”. Ochs (1993), citado por Duff e Uchida (1997:452), argumenta que a 

identidade possui uma orientação sócio-construtivista, como ilustrado a seguir: 

 

[...] it captures the ebbs and tides of identity construction over interactional time, 
over historical time, and even over developmental time. ... [It] allows us to 
examine the building of multiple, yet perfectly compatible identities- identities that 
are subtle and perhaps have no label, blended identities, even blurred identities 
(Ochs, 1993 apud Duff; Uchida, 1997:452).2 

 

Ainda sob a óptica da Linguística Aplicada, a identidade é entendida como 

sendo construída a partir de uma cultura de identificação (Orlandi, 1998/2006; 

Chnaiderman, 1998/2006; Signorini, 1998/2006; Revuz, 1998/2006), na qual se 

adota um comportamento como referência a e/ou pela influência de uma pessoa 

ou grupo, numa dinâmica de reconhecimento em que o indivíduo identifica suas 

características próprias em contraste com as do outro. 

De acordo com Orlandi (1998/2006:204), a identidade é um “movimento na 

história”; ou seja, ela não é sempre igual a si mesma, é heterogênea, transforma-

                                                        
2
  As citações foram mantidas em seu idioma original para evitar qualquer perda de sentido com 

sua tradução, preservando as acepções de cada autor. 
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se, formando-se ao longo do tempo. Nesse sentido, Hall (2003:10-13), 

reconhecido teórico cultural jamaicano que atuou no Reino Unido, apresenta três 

concepções de identidade sob uma visão pós-moderna, situando o indivíduo em 

distintos momentos: a do sujeito do Iluminismo, a do sujeito sociológico e a do 

sujeito pós-moderno.  

O sujeito do Iluminismo é centrado, unificado, orientado pela razão, 

consciência e ação, permanecendo essencialmente o mesmo (idêntico), ao longo 

de sua existência. Essa visão denota uma concepção individualista.  

Em contrapartida, o sujeito sociológico é mutável, pois reflete a crescente 

complexidade do mundo moderno. Verifica que seu núcleo interior não é 

plenamente autossuficiente, uma vez que sua identidade é formada na interação 

entre o “eu” e o outro em sociedade, o que contribui para o desenvolvimento de 

sua cultura (valores, comportamentos, linguagem).  

Já o sujeito pós-moderno é fragmentado e controverso, uma vez que nele 

coexistem múltiplas identidades, assumidas em diferentes momentos; identidades 

que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente; identidades muitas vezes 

antagônicas e indefinidas:  

 

À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, o indivíduo é  confrontado por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais se identifica ao 
menos temporariamente (Hall, 2003:13). 
 
 

O autor ainda acrescenta que a identidade do indivíduo reflete as 

vertiginosas mudanças estruturais e institucionais do mundo que habita de 

maneira contraditória, empurrando em diferentes direções, de tal modo que suas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas.  

É importante salientar o advento da globalização neste contexto conforme 

observa Giddens (1990), acentuando o caráter dinâmico, efêmero e acelerado 

das mudanças sociais no mundo pós-moderno, o qual encurta as distâncias e as 

relações de tempo-espaço, interconecta o mundo e repercute diretamente na 

conceitualização de identidades e na fragmentação do indivíduo mencionada nos 

estudos de Hall (2003), além de provocar ondas de transformação social que 

atingem virtualmente toda a superfície da terra e a natureza das instituições 

modernas. 
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 As mudanças na ordem política e socioeconômica mundial, efetivadas no 

final do século XX, acarretaram o deslocamento das sociedades numa tensão 

universalista/particularista de vínculo ou pertencimento. Tal relação dialógica 

(Morin, 2007, 2008) representa a complementaridade de conceitos antagônicos,  

propondo uma nova visão de mundo ao considerar a diversidade, a alteridade e a 

possibilidade de novas articulações, as quais resultam na criação de novas 

identidades (Hall, 2003). 

A partir da dinamicidade deste exacerbado período histórico de avanços 

tecnológicos, Moita Lopes e Bastos (2010:11) compreendem a identidade humana 

como sempre em trânsito, movimento e fluxo, seguindo a mesma linha de 

raciocíneo de Fabrício (2006:46), que afirma: “[...] ‘existir’ seria existir sempre em 

movimento, em meio a oscilações entre continuidades e rupturas”. 

Segundo Giddens (1990, 43-46), renomado sociólogo britânico, a 

modernidade é definida como uma forma altamente reflexiva de vida, na qual as 

práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas, a partir da 

reflexão sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu 

caráter. 

 Observando o movimento circular auto-constitutivo das práticas sociais, é 

possível relacioná-lo ao princípio da recursividade (Morin, 2007, 2008) que 

pressupõe a circularidade das relações e reconhece a imprevisibilidade de suas 

transformações mediante seu caráter auto-organizador e auto-produtor. Dinâmica 

essa que, segundo Hall (2003:87), também propicia um “efeito pluralizante sobre 

as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de 

identificação, tornando as identidades mais posicionadas, mais políticas, mais 

plurais e diversas”.  

No entanto, Hall (2003) verifica uma crise de identidade, visto que o 

indivíduo passa a se enxergar em constante ambiguidade em meio a uma nova 

forma de individualismo: isolado e excluso, resultante da globalização que atua de 

forma a promover a homogeneização e a centralização do mundo pós-moderno. 

 Rajagopalan (2006:75) destaca o caráter não-definido das identidades ao 

defini-las como “construtos, sendo constantemente revistos, de acordo com 

interesses específicos do momento”.  

Refletindo a respeito da vivência de intercâmbio do professor de língua 

estrangeira o qual teve a possibilidade de transitar entre diferentes realidades 
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linguísticas e socioculturais, entendo que seu processo de construção identitária 

possa ter sido influenciado pela noção de incompletude, provocando-lhe 

inseguranças, incoerências e angústias advindas desse novo estar não definido 

na vida social, uma vez que se encontra, conforme afirmam Moita Lopes e Bastos 

(2010), em movimento, confrontando-se a diferentes maneiras de ser, agir e estar 

no mundo ao se colocar no limiar entre o seu eu e o outro, em fluxo e em um 

contínuo devir.  

Ressalto, dessa forma, a real necessidade de tratar da questão identitária 

com o intuito de buscar maior compreensão do professor, incentivando também 

sua autocompreensão, uma vez que contribui para a construção da identidade de 

outros indivíduos, igualmente importantes no processo de ensino-aprendizagem: 

os alunos. 

Norton (1997), pesquisadora sobre linguagem e identidade no âmbito da 

Educação, parte do princípio de que discurso, falantes e relações sociais são 

inseparáveis. Sob essa perspectiva, a autora observa que, ao se comunicarem 

com falantes nativos, os alunos não trocam apenas informações, mas também 

estão constantemente organizando e reorganizando um senso de quem são e de 

como se posicionam e interagem com o mundo social. Dessa maneira, os alunos 

estão engajados na construção e negociação de sua própria identidade.  

A partir desse posicionamento, aprender uma nova língua pode promover a 

oportunidade de assumir uma nova identidade, uma vez que uma diferente cultura 

se apresenta. Essa situação favorece o exercício do questionamento, já que o 

ensejo coloca o aprendiz em confronto de suas próprias atitudes, crenças e 

costumes, oferecendo possibilidades de mudanças que antes não seriam 

consideradas possíveis e tampouco necessárias. 

Para Norton (1997:410), “identidade refere-se a como as pessoas 

entendem sua relação com o mundo, como essa relação é construída através do 

tempo e espaço, e como elas entendem suas possibilidades para o futuro”. 

Teóricos como Bourdieu, Weedon, West, e Cummins influenciaram o trabalho de 

compreensão da autora acerca da questão identitária, contribuindo para sua 

argumentação. 

Em sua discussão, Norton (1997) cita o trabalho de Bourdieu (1977), o qual 

enfatiza a relação entre identidade e poder simbólico. Nesse sentido, o autor 

argumenta que o valor atribuído ao discurso deve ser compreendido levando-se 
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em consideração aquele que produz esse discurso, o qual, por sua vez, deve ser 

compreendido a partir de seu contexto sociocultural. O teórico destaca a 

importância da língua na construção da relação entre o indivíduo e a sociedade e 

propõe uma definição mais ampla para o termo competência que abarque “o 

‘direito de falar’ ou ‘o poder de impor a recepção’ ” (Bourdieu, 1977 apud Norton, 

1997:411), visto que tais noções podem interferir diretamente na identidade do 

aprendiz de uma língua. 

Weedon (1987 apud Norton, 1997) procura integrar língua(gem), 

experiência individual e poder social em uma teoria de subjetividade, na qual o 

indivíduo é considerado um agente humano, com maior capacidade de agir e  

intervir em sua sociedade. A partir desse conceito, Norton (1997:410) apresenta 

três características de subjetividade influentes e relevantes em seu trabalho por 

estarem diretamente relacionadas com a construção de identidade: a) a natureza 

não-unitária e múltipla do sujeito; b) a subjetividade como um campo de luta; c) a 

transformação da subjetividade através do tempo.  

Tais aspectos ilustram o caráter dinâmico, complexo, contraditório e 

multifacetado das questões identitárias, uma vez que o individuo está sujeito 

também às relações de poder existentes em sua comunidade, na qual tem a 

oportunidade de assumir diversos papéis sociais. Portanto, a identidade e a 

língua(gem) podem ser entendidos como constitutivos mútuos, retomando a 

perspectiva recursiva sugerida por Morin (2007, 2008). 

Norton (1997) fundamenta-se nos estudos de West (1992), teórico que 

acredita que a identidade se relaciona com o desejo de reconhecimento, filiação e 

segurança. Estabelecendo um paralelo entre identidade e relações materiais de 

poder, para o autor, o acesso aos recursos materiais na sociedade influenciam, 

por meio de poder e privilégio, a relação das pessoas com o mundo e suas 

possibilidades para o futuro. Assim, a identidade de um indivíduo transforma-se, 

articulando seus anseios e necessidades, de maneira interconectada com as 

mudanças ocorridas nas relações econômicas e sociais de sua comunidade. 

Cummins (1996), complementando os trabalhos dos demais autores 

citados por Norton (1997), apresenta uma distinção entre as relações de poder 

coercivas e colaborativas. O autor afirma que as relações de poder coercivas 

referem-se ao exercício do poder por um indivíduo, grupo ou país dominante em 

detrimento dos outros, sustentando uma divisão injusta de recursos em uma 
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sociedade. Em contrapartida, as relações de poder colaborativas são aquelas que 

capacitam e integram ao invés de marginalizar, pois o poder passa a ser gerado 

mutuamente nas relações interpessoais e entre grupos. 

Sendo assim, as relações de poder oferecem a possibilidade tanto de 

ampliar, quanto de restringir a gama de identidades que os aprendizes de línguas 

estão aptos a negociar em suas salas de aula e comunidades (Norton, 1997). 

Norton (1997:411) propõe o uso do termo “investimento”, a fim de sinalizar 

a relação construída histórica e socialmente entre o aprendiz de uma língua 

estrangeira e seu desejo, muitas vezes ambivalente, de aprendê-la e utilizá-la. 

Essa ambivalência pode ocorrer quando não há uma afinidade ou respeito do 

aprendiz em relação à construção histórica e/ou social do país da respectiva 

língua em questão, proporcionando um conflito, até mesmo implícito, a respeito 

de certos aspectos pontuais dessa nova cultura, o que pode dificultar sua 

aprendizagem e diminuir seu investimento adequado, refletindo-se em sua 

dedicação e interesse em aprender certa língua estrangeira. 

O investimento em uma língua estrangeira e também em um intercâmbio 

estudantil, no caso das participantes deste estudo, são também investimentos do 

aprendiz em sua própria identidade, que se transforma ao longo do tempo e no 

espaço e se constrói na medida em que se faz necessário, pois tanto o indivíduo, 

quanto o mundo que o cerca, estão em um contínuo processo de evolução que se 

reflete nas transformações constantes ocorridas no fluxo da vida.  

Chnaiderman (1998/2006:49) destaca a visão de Freud que define o Ego 

como “o conjunto de identificações que cada sujeito vai fazendo no decorrer de 

sua vida”, concluindo que somos portadores de diversas identificações. A partir 

dessa concepção, Montes (1996:57) ressalta que o processo de identificação só 

pode se dar no reconhecimento da alteridade ao afirmar: 

  

[...]se todo processo de criação de identidade é um processo de reconhecimento 
da alteridade, em relação à qual vou construir e afirmar minha própria identidade- 
‘um eu outro’, ou ‘um outro eu’ como no modelo Krahó- é preciso pensar que 
diferentes contextos e situações vão configurar alteridades distintas...a 
identidade não existe senão contextualizada, como um processo de construção, 
e pressupõe o reconhecimento da alteridade para a sua afirmação. 

 

Refletindo a respeito de uma situação de intercâmbio ao direcionar a 

questão acerca da contextualização para a construção de identidade, com base 
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na perspectiva de Montes (1996) citada anteriormente, a circunstância de imersão 

pode promover transformações distintas, talvez mais profundas e/ou impactantes 

no aprendiz, uma vez que “o outro” se apresenta de maneira intensa em todas as 

dimensões (territorial, linguística, histórico-social e cultural) do novo ambiente, 

tornando mais latente o processo de reconhecimento da alteridade e, dessa 

forma, de construção identitária. Portanto, o intercâmbio e as possibilidades de 

transformação sugerem caminhos que orientam a formulação e a construção de 

novas identidades. 

Partindo da concepção de que “a linguagem é condição sine qua non de 

constituição do sujeito” (Chnaiderman, 1998/2006:55), a língua assume um 

importante papel na construção de sua identidade (Pennycook, 2011), a partir dos 

processos de identificação estabelecidos na e por intermédio dela, os quais são 

constantemente produzidos de acordo com as posições que o indivíduo ocupa no 

discurso. 

Diante do exposto, o conceito de identidade que é adotado neste estudo 

situa-se sob a óptica pós-moderna na qual a identidade do indivíduo é incompleta 

e inacabada, no sentido de que está constantemente em processo de formação e 

transformação, inserida no ambiente sociocultural que a circunda (Hall, 2003). 

Essa noção dialoga com o pensamento complexo (Morin, 2007, 2008), no sentido 

de que a identidade está em contínua construção de maneira articulada com 

diversas dimensões da realidade humana, revelando seu caráter dinâmico e 

sistêmico. 

Seguindo com o repertório sob os acordes da identidade, a temática da 

construção identitária é apresentada nas perspectivas linguística e emocional, 

visto que não se pode deixar de considerar a diversidade dos aspectos que 

permeiam uma mesma realidade da experiência humana. Tal visão contempla a 

compreensão não fragmentada e não reducionista do conhecimento, articulada 

pelo pensamento complexo (Morin, 2007, 2008). 

 

  1.2.2 Construção identitária: aspectos linguístico e emocional 

 

Partindo do princípio de que a língua é um dos principais meios de 

expressão e ação do ser humano no mundo, além de refletir e expressar seus 

sentimentos, pensamentos, necessidades de interação e desenvolvimento,  Mey 
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(1998/2006) acrescenta que o contexto que torna a língua possível é também o 

contexto que permite ao indivíduo ser ele mesmo, na expectativa de que a língua 

seja, ao mesmo tempo, a expressão dos seus valores em sociedade e uma 

expressão individual e pessoal do seu “eu”.  

Na mesma moldura reflexiva, é interessante destacar o fato de que o 

indivíduo inserido no contexto de sua realidade social deseja, simultaneamente, 

irromper nesse contexto com um comportamento individualizado, 

“descontextualizado” (Mey, 1998/2006:76-78), diferenciando-se dos demais. Essa 

observação retoma o princípio hologramático observado por Morin (2007, 2008), 

no qual, analogicamente, o indivíduo é ao mesmo tempo uma parte do todo que 

compõe a sociedade e, por outro lado, ele é o próprio todo de seu universo 

particular. 

É amplamente discutido entre os principais teóricos que as identidades são 

construídas na e por intermédio da língua(gem), o que implica afirmar que o 

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

pensamento, entende-se que a aprendizagem de uma determinada língua está 

diretamente ligada à formação de identidades que são constantemente 

produzidas de acordo com as posições que os indivíduos assumem no discurso 

de maneira transitória e fluida, da mesma forma como a própria língua, em si, é 

uma atividade em evolução.  

A partir do momento em que se aprende uma nova língua, novas 

possibilidades surgem e um novo mundo se abre. Passa-se a integrar uma nova 

comunidade, fazer descobertas e desenvolver novas habilidades a partir da 

utilização de outra língua, o que possibilita a (re)descoberta do seu próprio “eu”, 

contribuindo para a contínua construção de sua identidade (Mey, 1998/2006). 

Nesse sentido, Rajagopalan (2003:69) afirma: 

 

As línguas são a própria expressão das identidades de quem delas se apropria. 
Logo quem transita entre diversos idiomas está redefinindo sua própria identidade. 
Dito de outra forma, quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma 
nova pessoa. 

 

Assim, a nova língua passa a ser um valioso meio de comunicação e o foco 

de seu uso está no conteúdo expressado por meio dela, não apenas em sua 

estrutura gramatical. Essa acentuada forma de expressão possibilita a construção 
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de identidades, bem como sua reconstrução em um movimento recursivo de 

autoconstituição (Morin, 2007, 2008). Assim, a língua assume um papel ativo na 

construção identitária do indivíduo, pois reflete suas ações e intenções, 

considerada como “performance", nas visões de Pennycook (2006:80) e Signorini 

(2006:182). 

Tal compreensão requer uma postura política de professores de línguas e 

pesquisadores de Linguística Aplicada, que precisam reconhecer como a vida 

social, a aprendizagem de línguas e as questões de identidade, gênero, classe, 

etnia, raça, idade, conhecimento, sexualidade, entre outras, interseccionam-se 

dentro e fora da sala de aula (Pennycook, 2011).  

Em diálogo com a posição ideológica que partilha da visão não 

fragmentada do pensamento complexo sistematizado por Morin (2007, 2008), os 

aspectos da realidade humana citados anteriormente estão diretamente 

relacionados e interconectados à realidade do indivíduo. Dessa maneira, qualquer 

alteração em algum desses elementos tende a repercutir, em maior ou menor 

escala, nos demais, podendo provocar significativas transformações sociais. 

De forma a ilustrar essa associação, Rajagopalan (1998/2006:40-41) 

observa a sociedade como fruto de uma grande mistura de culturas, etnias e 

religiões, estabelecendo uma analogia com os sabores que compõem um prato, 

muitas vezes impossíveis de serem identificados separadamente, porém que, de 

maneira harmoniosa, originam outro sabor, o de sua combinação.  

Esse é um exemplo que também elucida as interconexões existentes na 

construção identitária do indivíduo, vistas sob o viés da complexidade, por meio 

do princípio hologramático (Morin, 2007, 2008), ao considerar que cada indivíduo 

contribui, à sua maneira, para a composição da comunidade que integra, 

influenciando-a como um todo, do mesmo modo que sofre sua influência.  

 Reconhecendo a não fragmentação do conhecimento, conforme propõe o 

pensamento complexo (Morin, 2007, 2008), Pavlenko (2002) destaca o crescente 

interesse em pesquisas que investigam as reações emocionais nos discursos e 

sentimentos de falantes bi/multilíngues, o que revela a conexão estabelecida 

entre  fatores emocionais e linguísticos, apesar da tendência existente de teorizar 

línguas e emoções como fenômenos independentes. 

 Assim, nota-se o quanto as emoções têm influência sobre a construção de 

identidade do indivíduo, bem como sobre sua vida entre línguas, questão essa 
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bastante intrigante também no âmbito da aprendizagem de língua estrangeira, no 

qual muitos autores discutem a polêmica relação entre a língua materna e a 

língua estrangeira, conforme comenta Revuz (1998/2006:215): 

 

 A língua estrangeira, objeto de saber, objeto de uma aprendizagem raciocinada 
é, ao mesmo tempo, próxima e radicalmente heterogênea em relação à primeira 
língua. O encontro com a língua estrangeira faz vir à consciência alguma coisa 
do laço muito específico que mantemos com a nossa língua. Esse confronto 
entre primeira e segunda língua nunca é anódino para o sujeito e para a 
diversidade de estratégias de aprendizagem (ou de não aprendizagem) de uma 
segunda língua, como se pode observar quando se ensina uma língua e se 
explica, sem dúvida, em grande parte pelas modalidades desse confronto.  

 

 

A partir da visão da autora mencionada acima, o encontro entre diferentes 

línguas provoca “reações vivas, diversificadas e enigmáticas” (Revuz, 

1998/2006:217), de maneira que o confronto com a língua estrangeira desperta 

algo na consciência do aprendiz que resgata os laços que mantém com a primeira 

língua, o que se reflete na aprendizagem. 

Revuz (1998/2006) argumenta que a língua materna traz consigo uma 

carga semântica atrelada ao emocional, pois resgata as origens de existência do 

indivíduo no mundo, o qual reconhece sensações e nomeia os primeiros objetos, 

sentimentos e afetos. Dificilmente, o falante bi/multilíngue utiliza uma língua 

estrangeira para expressar sentimentos agudos como a raiva ao proferir insultos 

ou palavras de baixo calão, pois a sensação de veracidade não é percebida de 

maneira autêntica, em comparação com o uso de sua língua materna.         

 Nessa mesma perspectiva, por mais que se esteja imerso no universo de 

uma segunda língua, existem situações nas quais o uso da língua materna torna-

se indispensável e latente, tais como em ocasiões de autorreflexão, em 

momentos de oração, de desequilíbrio emocional (ao proferir ofensas ao próximo, 

por exemplo), ou quando se efetuam cálculos.  

 Observando a constituição do indivíduo a partir de sua língua materna, não 

se pode deixar de considerar o vasto registro de seu berço histórico-cultural, 

valores, crenças e lembranças de experiências vividas, armazenados em sua 

memória. Tais experiências podem ser consideradas tanto negativas, como 

traumas e medos, os quais podem acarretar bloqueios e insegurança ao 

indivíduo, quanto positivas ao serem atreladas ao sentimento de acolhimento, 
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como uma zona de conforto, oferecida pela língua materna. Por outro lado, as 

sensações de pertencimento e segurança atrelados à língua materna podem 

estimular também o temor de romper tal conexão, como lembra Revuz 

(1998/2006). 

 Refletindo a respeito do impacto emocional entre as línguas, Pavlenko 

(2002:264) afirma: 

 

Quando uma segunda língua (L2) é aprendida após a puberdade ou até mesmo 
a infância, as duas línguas de um indivíduo podem diferir em seu impacto 
emocional, sendo a primeira língua na qual o envolvimento pessoal é expressado 
e a segunda língua representando a língua da distância e desligamento. 
 

 

 A língua estrangeira promove o confronto entre o referencial da língua 

materna e o leque de opções oferecidas pelo novo que surge, distanciando-se da 

zona de conforto, na qual se desenvolveu um olhar condicionado. Oferece 

diversas possibilidades e oportunidades (linguísticas e socioculturais) ao 

favorecer uma produção consciente por meio de uma postura crítica e 

autorreflexiva, influenciando na construção de sua identidade.  

 Revuz (1998/2006:223) complementa que “a língua estrangeira vai 

confrontar o aprendiz com um outro recorte do real, mas sobretudo com um 

recorte em unidades de significação desprovidas de sua carga afetiva”, o que 

revela a possibilidade de menos influência de crenças, traumas, imposição de 

velhos costumes e bloqueios frente às novas escolhas. Desse modo, a 

aprendizagem de língua estrangeira vem perturbar, questionar e modificar aquilo 

que está inscrito no indivíduo com as palavras da primeira língua. Assim, segundo 

Revuz (1998/2006:225) “o eu da língua estrangeira não é, jamais, completamente 

o da língua materna”.  

 É importante que o educador reconheça a influência das emoções na 

aprendizagem de língua estrangeira, uma vez que “a linguagem sempre trará 

consigo conotações emocionais” (Rajagopalan, 2004:121). É igualmente relevante 

que ele desperte o aprendiz para a reflexão sobre sua própria construção de 

identidade sob uma perspectiva crítica, de maneira a evitar que seja meramente 

um fruto dos processos de identificação aos quais está exposto, ao incorporar, 

sem filtros, o que lhe é apresentado. 

Dessa maneira, Kumaravadivelu (2006:29) propõe uma interessante 
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relação de “fatores afetivos ligados à aprendizagem”, tais como motivação, 

interesse e ansiedade, elementos não facilmente observáveis que requerem 

maior sensibilidade do educador para percebê-los, visto que devem ser 

considerados a fim de promover maior engajamento, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento tanto de educadores, quanto do aprendiz. 

Diante do panorama teórico apresentado sob os acordes da complexidade 

e da identidade, o repertório deste espetáculo define-se por meio da articulação 

entre o pensamento complexo (Morin, 2007, 2008) e os conceitos de identidade e 

construção identitária, sob os aspectos linguístico e emocional. Tais concepções 

dialogam quanto ao processo de construção das múltiplas e indefinidas 

identidades do indivíduo pós-moderno, as quais coexistem, muitas vezes, de 

maneira antagônica, e que estão em contínua formação e transformação, 

permeadas pela influência da língua(gem) e de fatores emocionais, abarcando a 

complexidade das interconexões sistêmicas, dinâmicas, multidimensionais, 

dialógicas, recursivas e hologramáticas da realidade humana. 

A esta altura, o espetáculo está prestes a acontecer! Com as cortinas 

abertas, o repertório definido apresentou os primeiros acordes de sua execução. 

No entanto, antes do início do show, sua idealizadora revisita, no campo 

imaginário, o planejamento que foi necessário para que tudo saísse como 

desejado. Assim, no capítulo seguinte, são apresentados os elementos utilizados 

para a montagem deste espetáculo, os quais contribuíram para a sua realização. 
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CAPÍTULO 2 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MONTANDO O ESPETÁCULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar sentido não é soletrar-lhe a consciência, mas decifrar suas 
expressões. 

 (Paul Ricoeur) 
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Para a realização de qualquer projeto são necessários planejamento e 

organização. Do mesmo modo, para a execução deste espetáculo, que traduz do 

abstrato para o concreto, expressões e sentimentos da experiência humana, não 

poderia ser diferente.  

Nos momentos que antecedem a estreia deste show, os esforços 

despendidos para a sua concretização são retomados em uma perspectiva de 

flashback, desde a escolha da coreografia, do teatro e do corpo de baile, a 

seleção do figurino e das sapatilhas, até a opção pelas técnicas de dança 

adotadas. Esses elementos foram cuidadosamente selecionados e utilizados para 

a montagem deste espetáculo, apresentando grande influência em sua 

apresentação, que segue seu curso em busca da essência do self, ou seja, da 

construção identitária. 

 

2.1 A escolha da coreografia 

 

A escolha da coreografia é uma etapa de grande importância, pois é ela 

que norteia os movimentos expressivos e ritmados das bailarinas na composição 

do espetáculo. De maneira análoga, a escolha metodológica é igualmente 

relevante para orientar os passos desta pesquisa.  

Considerando que os questionamentos e inquietações que me instigaram à 

realização desta pesquisa surgiram a partir de experiências de intercâmbio 

estudantil vividas no exterior, encontrei apoio metodológico na pesquisa 

qualitativa, uma vez que ela busca identificar as qualidades de experiências 

humanas por meio da linguagem.  

Eisner (1991:32-40) apresenta as principais características da pesquisa 

qualitativa, ao afirmar que ela:  

� emerge de e se fundamenta em um determinado contexto;  

� valoriza as percepções e a bagagem experiencial do pesquisador, o qual 

pode contribuir tanto como participante, quanto como articulador da 

pesquisa; 

� possui caráter interpretativo na busca pelos significados que revelam as 

qualidades da(s) experiência(s); 
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� reconhece o uso expressivo da linguagem e a presença de vozes no 

texto, tais como: as vozes do pesquisador, dos participantes, dos teóricos e 

das tantas outras vozes que constituem cada um deles; 

� resgata as particularidades, ou seja, atribui importância aos detalhes da 

experiência, traçando seu caráter singular, único e, portanto, não passível 

de generalizações; 

� utiliza diversos instrumentos para ressaltar a coerência, a reflexão e a 

aplicabilidade de suas pesquisas. 

 

Sendo assim, por se tratar de uma investigação a respeito dos traços 

constitutivos de uma experiência pessoal a partir das percepções de quem a 

viveu, a fim de revelar seu caráter singular, valorizando a voz do pesquisador e 

promovendo a contínua reflexão e interpretação dos possíveis significados dessa 

experiência, acredito que esta pesquisa contempla as características acima 

citadas, que definem a pesquisa qualitativa. 

No vasto âmbito qualitativo de pesquisa, encontro suporte na abordagem 

hermenêutico-fenomenológica (doravante AHF), na forma como sugerida por 

Freire (1998, 2010, 2012, 2012a) a partir da associação de duas importantes 

correntes filosóficas: a fenomenologia e a hermenêutica.  

A fenomenologia, do grego phainesthai - aquilo que se apresenta ou que 

se mostra - e logos – explicação/ estudo (Moustakas, 1994:26), contempla a 

descrição dos fenômenos da experiência humana, não com o intuito de analisá-

los ou categorizá-los (van Manen, 1990), mas na busca pela compreensão da 

essência de experiências vividas.  

As formas de “estar no mundo” (Heidegger, 2006:215), estudadas pela 

fenomenologia, manifestam-se textualmente através das qualidades que 

emergem das experiências humanas por meio da linguagem (Heidegger, 2006; 

Husserl, 1970; van Manen, 1990; Moustakas, 1994; Freire, 1998, 2010, 2012). 

Ao preocupar-se com “as coisas mesmas” (Heidegger apud 

Moustakas,1994:26/41), a fenomenologia valoriza a observação e a descrição do 

que se revela espontaneamente nas experiências humanas cotidianas, na 

tentativa de eliminar representações de preconceitos, prejulgamentos e 

pressuposições, valendo-se da autopercepção, da autorreflexão e da intuição de 
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quem as vivenciou, com o intuito de atingir a compreensão do significado 

essencial da experiência humana. 

Husserl (1970), van Manen (1990), Moustakas (1994) e Freire (2010, 2012, 

2012a), refletindo a respeito da fenomenologia, concordam com a visão de que a 

essência da experiência é inerente à percepção do indivíduo. Sendo assim, faz-se 

necessário transcender a aparência para buscar a essência (Freire, 2012a), 

trazendo à tona a natureza mais intrínseca do fenômeno que se apresenta. 

Diante disso, van Manen (1990) afirma que não se pode deixar de 

considerar a subjetividade do pesquisador, ou seja, sua bagagem experiencial 

que foi construída ao longo do tempo e que define sua visão de mundo. O autor 

ressalta, ainda, o caráter intersubjetivo da pesquisa fenomenológica que enxerga 

as experiências humanas tanto como fontes, quanto como objetos de 

investigação: 

 
Phenomenology always addresses any phenomenon as a possible 
human experience. It is in this sense that phenomenological 
descriptions have a universal (intersubjective) character (van 
Manen, 1990:58). 

 

A consideração de van Manen (1990:58) também diz respeito ao 

estabelecimento de uma relação dialógica com o fenômeno. Nesse sentido, o 

caráter intersubjetivo das descrições fenomenológicas é revelado a partir da 

possibilidade de existirem conexões entre as experiências do indivíduo e as de 

outras pessoas e, assim, da articulação de suas percepções e compreensões - o 

que contribui, substancialmente, para a descrição e interpretação do fenômeno.  

A hermenêutica, por sua vez, é um termo que tem sua origem etimológica 

no verbo grego hermēneuein- expressar em voz alta, explicar ou interpretar e 

traduzir (Schmidt, 2012:18). A palavra hermenêutica costumava ser relacionada 

ao deus Hermes, mensageiro dos deuses ao expressar seus desejos para os 

seres humanos, trazendo consigo a possibilidade da compreensão, conforme a 

crença citada por Schmidt (2012:18). O autor afirma que essa conexão 

etimológica ainda é um bom recurso heurístico e assume que, sendo interpretatio 

a tradução latina da palavra grega, obviamente a raiz de nossa interpretação, 

considera esse seu significado geral. Por isso, a hermenêutica é tida, segundo 

Dilthey (1994), como uma teoria ou filosofia que investiga a compreensão 

interpretativa das expressões linguísticas. 
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Schmidt (2012:77) assegura que a tarefa da hermenêutica atual é 

“demonstrar como podemos obter uma compreensão objetivamente válida nas 

ciências humanas” e Freire (2010:20) enfatiza que a hermenêutica “envolve a 

interpretação que se faz explícita por meio de textos que não apenas representam 

a expressão, o registro da experiência vivida, mas que também conduzem a uma 

compreensão mais aprofundada sobre ela e seu(s) significado(s)”, ambos 

seguindo a linha de pensamento de Dilthey (1994).  

Sendo assim, a abordagem hermenêutico-fenomenológica utiliza-se das 

descrições das manifestações de um fenômeno da experiência humana, 

materializadas por meio do registro de textos - textualização -, o que permite o 

desenvolvimento de uma atividade investigativa mais profunda, levando à 

apresentação de uma interpretação válida que “precisa ser documentada para 

que se mostre consistente e viável” (Freire, 2010:25). A esse respeito, Gadamer 

(1975/1996), Ricoeur (1986/2002) e van Manen (1990) afirmam que o material 

textual registrado é uma obra aberta a diversas interpretações possíveis, 

dependendo da óptica devido à bagagem teórico-experiencial de cada leitor. 

Em seus estudos, Dilthey (1994:149-150) ressalta a característica 

progressiva do tempo, na qual “o presente se torna constantemente passado, e o 

futuro, presente”. O autor ainda afirma que, de fato, o presente não existe, 

defendendo que as experiências que vivemos no presente nada mais são que 

memórias do que acabamos de viver. Ao refletir a respeito de uma experiência 

passada, não se pode retomá-la exatamente como foi; percepções e significados 

são construídos a partir da observação retrospectiva na tentativa de desvendar o 

máximo possível da experiência vivida.  

Gadamer (1975/1996:389-405) ressalta a importância da linguagem para a 

experiência hermenêutica como meio de comunicação e objeto da compreensão. 

Para o autor, segundo registra Schmidt (2012:188), “como nossos preconceitos e 

nossas tradições são linguísticos, e nossa compreensão começa a partir de 

nossos preconceitos herdados, é mais correto dizer que a linguagem nos fala em 

vez de nós a falarmos”.  

Valendo-se dos estudos de Gadamer (1975/1996), Schmidt (2012:166) 

conclui que “para compreender um texto, o intérprete deve fazer com que o texto 

fale com ele em seu horizonte de significado expandido”, ou seja, o intérprete 

deve “permitir que o texto apresente suas próprias reivindicações e questione os 
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preconceitos dele", na fusão do horizonte passado do texto com o horizonte 

presente daquele que o compreende. Sendo assim, a compreensão ocorre dentro 

do círculo hermenêutico (Heidegger, 2006:153; Gadamer, 1975/1996:266), o qual 

requer que o intérprete pressuponha, inicialmente, que o texto ao mesmo tempo é 

coerente e busca afirmar a verdade para reconhecer preconceitos em conflito no 

texto e, assim, questionar seus próprios preconceitos. Logo, a compreensão e o 

conhecimento são o resultado desse círculo. 

  Gadamer (1975/1996:270) chama as estruturas prévias da compreensão, 

identificadas por Heidegger (2006), de preconceitos, afirmando que, em seu uso, 

eles não são simplesmente errados, como entendidos pelo senso comum. Para 

Gadamer (1975/1996:270-271), um preconceito, assim como um pré-juízo, não é 

nem positivo, nem negativo até que se tenha o juízo definitivo. O autor acrescenta 

que a tradição herdada ocupa o ponto de partida para os atos de compreensão 

que se realizam por meio da tarefa epistemológica de justificar a legitimidade de 

preconceitos no evento da compreensão.  

Em suma, para interpretar o mundo, a hermenêutica necessita de textos 

escritos, uma vez que seu objetivo é decifrar, desvendar, revelar, interpretar, 

trazer o oculto, buscando os significados nas entrelinhas, no sentido de, a partir 

da aparência, buscar a essência das experiências humanas (Dilthey, 1994, van 

Manen, 1990, Moustakas, 1994, Ricoeur, 1986/2002, Gadamer, 1975/1996, 

Freire, 1998, 2010, 2012, 2012a, Batista, 2012).  

Ricoeur (1986/2002:133) destaca a relação complementar entre 

compreender e interpretar, observando a presença de fatores subjetivos e 

objetivos: 

 

En esta pareja comprender/interpretar, la comprensión proporciona el 
fundamento, el conocimiento mediante signos del psiquismo ajeno, y la 
interpretación aporta el gradu de objetivación, gracias a la fijación y la 
conservación que la escritura confiere a los signos. 

 

  A partir dessa afirmação, a materialização textual permite que a descrição 

de experiências humanas alcance um grau de objetivação que auxilie a 

interpretação e a compreensão do fenômeno investigado. Nesse sentido, Freire 

(2010) afirma que  
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a textualização de experiências (ou o registro escrito de manifestações de um 
fenômeno da experiência humana) permite o desenvolvimento de uma atividade 
investigativa mediada que não apenas captura experiências vividas, mas que 
pode levar também pesquisador e pesquisado(s) a retomá-las, na sua versão 
mais original, inúmeras vezes, e refletir sobre elas, chegando, potencialmente, a 
outras interpretações e reinterpretações. 

 

van Manen (1990:25), salientando que “toda descrição é, em última análise, 

uma interpretação”, propõe a junção entre essas duas linhas de investigação: a 

fenomenologia, que visa à descrição das qualidades que emergem de um 

fenômeno, à hermenêutica, que visa à interpretação por meio de textos, pois estes 

materializam as experiências e permitem revisitar os fenômenos vividos, buscando 

um aprofundamento de seus significados. O autor resume assim tal junção que 

resulta na fenomenologia hermenêutica:  

 

Hermeneutic phenomenology tries to be attentive to both terms of its 
methodology: it is a descriptive (phenomenological) methodology because it 
wants to be attentive to how things appear, it wants to let things speak for 
themselves; it is an interpretative (hermeneutic) methodology because it claims 
that there are no such things as uninterpreted phenomena. The implied 
contradiction may be resolved if one acknowledges that the (phenomenological) 
“facts” of lived experience are always already meaningfully (hermeneutically) 
experienced. Moreover, even the “facts” of lived experienced need to be captures 
in language (the human science text) and this is inevitably an interpretive process 
(van Manen, 1990:180-181). 

 

Freire (2010:22) salienta que, antes de van Manen (1990), outros autores 

haviam destacado a “complementaridade e possibilidade de articulação entre a 

fenomenologia e a hermenêutica”, tais como Heidegger (2006 apud Hermann, 

2003:32), que apresenta um método o qual denomina de hermenêutico 

fenomenológico, e Ricoeur (1986/2002:53-54), que propõe a fenomenologia 

hermenêutica.  

Contudo, ao fazer uma investigação mais detalhada, Freire (2012a) 

entende que a junção pretendida pelos autores acima citados “não se efetiva 

completamente uma vez que há, de certa forma, predomínio de uma das 

vertentes” e justifica que Ricoeur (1986/2002) apresenta uma preocupação maior 

com o fenômeno da interpretação, pendendo mais para a linha da hermenêutica; 

enquanto que os estudos de van Manen (1990) revelam maior destaque à 
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fenomenologia (Freire, 2010, 2012, 2012a). 

Baseando-se principalmente nos estudos de Ricoeur (1986/2002) e van 

Manen (1990), Freire (1998, 2010, 2012, 2012a) optou por nomear a abordagem 

proposta de hermenêutico-fenomenológica, hifenizada, com o intuito de oferecer o 

mesmo status às duas orientações filosóficas. Portanto, a hifenização do termo, 

segundo a autora, é proposital e ilustra o “caráter indissociável e igualmente 

relevante” (2012:187) dos processos de descrição e interpretação dos fenômenos 

da experiência humana. 

Freire (1998, 2010, 2012, 2012a) entende que a abordagem hermenêutico-

fenomenológica visa descrever e interpretar fenômenos da experiência humana 

na busca por desvendar sua essência, a identidade do fenômeno, que emerge 

das experiências vividas em atividades de retrospecção.  

Do mesmo modo, van Manen (1990) afirma que as experiências vividas 

podem ser resgatadas de maneira retrospectiva, porém jamais será atingida sua 

totalidade, uma vez que a experiência vivida em si abarca a completude da vida. 

Portanto, “o exame interpretativo da experiência vivida possui a característica 

metódica de relacionar o particular com o universal, a parte com o todo, o 

episódio com a totalidade” (van Manen, 1990:36).  

A utilização da retrospecção na abordagem hermenêutico-fenomenológica 

oferece aos seus pesquisadores a oportunidade de revisitar e refletir sobre a 

experiência vivida que se torna possível através do movimento recursivo de 

contato com os textos que descrevem o fenômeno. A esse propósito, van Manen 

(1990:39) entende que “a ideia de texto introduz a noção de interpretações 

múltiplas, ou até mesmo conflitantes”, ressaltando o fato de que a hermenêutica 

não busca categorizar, ou classificar as experiências humanas, mas reconhece 

que todas as manifestações possíveis de um fenômeno são válidas e contribuem 

para que se chegue a uma interpretação, dentre tantas outras que podem existir, 

igualmente possíveis, da natureza de uma experiência humana. O autor assim 

acrescenta: 

 

I must recall the experience in such a way that the essential aspects, the meaning 
structures of this experience as lived through, are brought back, as it were, and in 
such a way that we recognize this description as a possible experience, which 
means as a possible interpretation of that experience. This then is the task of 
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phenomenological research and writing: to construct a possible interpretation of 
the nature of a certain human experience (van Manen, 190:41, grifos do autor). 

 

Portanto, a abordagem hermenêutico-fenomenológica (Freire, 1998, 2010, 

2012) possibilita a participação ativa e reflexiva do pesquisador como articulador e 

participante da pesquisa, contribuindo para possíveis interpretações e 

construções de significado, de maneira considerável, em sua busca pela 

compreensão mais aprofundada do fenômeno apresentado, revelando, assim, 

elementos constitutivos qualitativos envolvidos na experiência, os quais revelam a 

sua essência.  

A etapa de interpretação do fenômeno - tematização (van Manen, 1990) - 

ocorre a partir da investigação do material textual registrado, e se revela por meio 

da identificação de temas hermenêutico-fenomenológicos (Freire, 2010, 2012, 

2012a), que expressam e caracterizam a constituição e a essência do fenômeno 

investigado. Segundo van Manen (1990:107), “ao determinar a qualidade 

essencial e universal de um tema, nossa preocupação está voltada para aspectos 

ou qualidades que fazem do fenômeno o que ele é, e sem os quais o fenômeno 

não poderia ser como é”.  

Todavia, Freire (2012a:187) assume estar ciente de que “os fenômenos da 

experiência humana são fonte inesgotável de investigação, interpretações e 

reinterpretações”. Sendo assim, verifica-se a impossibilidade de desvendar os 

fenômenos em sua totalidade.  

Segundo van Manen (1990:36), a natureza do fenômeno emerge a partir da 

reflexão sobre a experiência vivida, relacionando-se a parte com o todo e na inter-

relação entre as partes - visão que vai ao encontro do pensamento complexo, 

proposto por Morin (2007, 2008).  

Sendo assim, a interpretação construída nesta dissertação busca revelar 

traços intrínsecos do fenômeno: a construção identitária de professores de língua 

estrangeira a partir de sua vivência de estudos no exterior, investigado por meio 

da objetividade e da subjetividade da pesquisadora, a qual lançará mão de sua 

bagagem experiencial e teórica para compreender e interpretar a manifestação do 

fenômeno em foco.  
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Após a definição da coreografia, a montagem do espetáculo segue com a 

apresentação de suas bailarinas e do teatro que oferece espaço e cenário para 

sua realização. 

 

 

2.2 O corpo de baile e o teatro  

 

O fenômeno que me proponho a investigar corresponde à experiência 

vivida por três participantes, três “entidades socioculturais”; que são reconhecidas 

e tratadas como indivíduos por estarem inseridas em um contexto social e serem 

constituídas por sua própria bagagem cultural, ao invés de meras “entidades 

biológicas” (Fidalgo, 2011:218), isto é, seres humanos no sentido médico. 

As bailarinas deste espetáculo são a própria pesquisadora/professora, uma 

professora que trabalha com o ensino de língua inglesa e uma professora de 

língua francesa que experienciaram uma vivência de intercâmbio recente em 

países cujas línguas nativas eram, respectivamente, seus idiomas de trabalho e 

que, ao retornarem ao seu país de origem, retomaram suas atividades docentes.  

Em consonância com as ideias de van Manen (1990), acredito na 

importância de minha participação nesta pesquisa, além do meu papel de 

pesquisadora, considerando a oportunidade de estabelecer uma maior 

proximidade com o fenômeno que desejo investigar. Assim, entendo que ambas 

as posições assumidas - pesquisadora e participante - podem contribuir também 

para minha autoinvestigação sobre aspectos pertinentes ao fenômeno.    

Descrevo, assim, o perfil das participantes - as bailarinas – e o contexto de 

suas experiências, a começar pela própria pesquisadora. Sou bailarina clássica, 

formada em 2004, e sempre tive fascínio pelas artes, música, literatura e por 

línguas, em especial a língua inglesa.  

Como a carreira de bailarina clássica não apresenta grandes perspectivas 

de desenvolvimento no Brasil, optei por deixá-la em segundo plano e me dedicar 

a realizar um curso de graduação em Letras, Tradutor e Intérprete- 

Português/Inglês, concluído em agosto de 2010. O ensino de língua inglesa 

despertou-me maior interesse como atividade profissional e, por isso, procuro 

estar sempre engajada em atividades relativas a essa área como conferências, 

congressos, simpósios e cursos de extensão.  
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Venho realizando minha atividade docente no ensino de língua inglesa há 

sete anos, tendo trabalhado como professora em escolas de idiomas e, 

posteriormente, como orientadora pedagógica e também, de maneira autônoma, 

como professora em aulas particulares.  

Ao finalizar o curso de graduação, tive a grande oportunidade de 

concretizar um sonho: um intercâmbio estudantil em Sidney (Austrália) em 

setembro de 2010, onde residi por cinco meses em uma casa de família, mais 

especificamente, com uma senhora australiana que morava sozinha e recebia 

estudantes estrangeiros para complementar sua renda. Viajei por conta própria, 

com o suporte de uma agência de intercâmbio que cuidou de todos os trâmites 

legais para que meu sonho se realizasse e ofereceu assistência para qualquer 

dificuldade encontrada antes e durante o intercâmbio. 

Em Sidney, realizei um curso de aperfeiçoamento da língua inglesa com o 

intuito de ampliar meus conhecimentos, adquirir maior fluência e obter o CAE 

(Certificate of Advanced English), certificado internacional concedido pela 

Universidade de Cambridge. 

Ao retornar, dei continuidade à minha atividade docente com aulas de 

inglês e percebi o quanto aquela experiência havia me transformado como 

educadora e professora também, sentimento que me motivou a me dedicar aos 

estudos de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano seguinte. 

A segunda bailarina a compor o corpo de baile desta pesquisa, Paula3, foi 

uma ex-colega de faculdade que também obteve graduação em Letras, Tradutor e 

Intérprete- Português/Inglês em agosto de 2010. Ela iniciou suas atividades 

profissionais como monitora em escolas de idiomas, em 2006, e trabalha na área 

de ensino de língua inglesa como professora particular há quatro anos, e como 

tradutora freelancer, há seis anos.  

Sua experiência no exterior ocorreu no período de outubro de 2010 a julho 

de 2012, totalizando um ano e nove meses de vivência nos EUA em um programa 

de intercâmbio chamado Au Pair. Esse programa oferece passagem, bolsa de 

estudos, hospedagem, alimentação e trabalho remunerado a jovens em casas de 

família no exterior.  

                                                        
3
 Nome fictício utilizado para preservar a identidade da participante. 
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Paula trabalhou em Chicago (Illinois) como babá, cuidando e 

acompanhando crianças em suas rotinas e também realizou cursos 

extracurriculares de Inglês, Terminologia Médica, Introdução à Educação e 

Preparação para o TOELF (Test of English as a Foreign Language), exame que 

tem por objetivo avaliar o potencial individual de falar e entender o inglês em nível 

acadêmico. Em sua vivência em uma casa de família, contou com o suporte da 

agência de intercâmbio que cuidou de seu processo até seu regresso ao Brasil.  

É oportuno esclarecer que não pude contar com sua colaboração até o final 

da pesquisa devido a uma lesão imprevista, ocorrência que pode abater as 

bailarinas às vésperas do espetáculo. Esse impedimento, comunicado por e-mail, 

foi de natureza pessoal e definiu a sua total impossibilidade, naquele momento, 

de dar continuidade às atividades da pesquisa. Devo confessar que a revelação 

de que não mais participaria da pesquisa não me surpreendeu completamente, 

pois já havia notado certa resistência ou incômodo de sua parte em colaborar, 

apesar de ter mostrado interesse e aceitado participar alguns meses antes.  

A terceira integrante deste corpo de baile, Clara4, possui graduação em 

Letras- Francês com Licenciatura e Bacharelado em Tradução (2010) e também 

iniciou seus estudos de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2012. Há cinco 

anos, trabalha com ensino de francês a distância e como professora de francês 

em escolas de idiomas e em aulas particulares.  

Clara já teve duas experiências no exterior: a primeira em Genebra (Suíça), 

durante seis meses letivos (2009/2010), cursando disciplinas da ETI (École de 

Traduction et Interprétation) e da Faculté de Lettres, aprimorando seus 

conhecimentos em Francês- Gramática Avançada; e a segunda como estudante 

do Curso de Literatura e Civilização Francesas em Lyon (França), por dois meses, 

em 2012. Nesta pesquisa, ela preferiu focar a investigação em sua vivência mais 

longa de intercâmbio. 

Sua primeira experiência de intercâmbio foi realizada por meio de um 

programa de bolsa de estudos no exterior destinado a alunos de Letras-Francês e 

de Filosofia, oferecido pela faculdade que cursava na época. Ao conseguir a 

bolsa, Clara responsabilizou-se pelas despesas com passagem, hospedagem, 

                                                        
4
 Nome fictício utilizado para preservar a identidade da participante. 
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alimentação e cuidou dos trâmites legais para a realização de sua viagem, 

contando com o apoio de seus pais. 

Em Genebra, morou em um alojamento para estudantes, divindindo um 

quarto com uma ucraniana, que ainda estava aprendendo o idioma francês. Para 

se comunicarem, as duas utilizavam como língua comum, o inglês. 

Desse modo, o corpo de baile deste espetáculo, composto por três 

bailarinas (inclusive a pesquisadora), caracterizou três manifestações de vivência 

do mesmo fenômeno, contribuindo para a investigação em foco. Como em todo 

grande espetáculo, nem sempre é possível realizar tudo da maneira desejada. 

Sendo assim, no momento da seleção do elenco, poucas pessoas demonstraram 

disponibilidade naquele período, então, como o espetáculo não pode esperar, o 

corpo de baile seguiu nessa configuração. 

 Assim, as bailarinas foram apresentadas e ambientadas nesta seção. Na 

sequência, serão descritos os instrumentos de trabalho utilizados por elas para 

viabilizar sua performance na manifestação de sua vivência neste espetáculo. 

 

2.3 O figurino e as sapatilhas 

 

Para que o fenômeno fosse investigado sob os parâmetros da abordagem 

hermenêutico-fenomenológica, instrumentos e procedimentos de registro de 

textos foram escolhidos, de maneira a oferecer as ferramentas necessárias para 

que as bailarinas expressassem suas emoções e permitissem que suas 

percepções aflorassem por meio do figurino e das sapatilhas escolhidos, 

especialmente, para a ocasião. 

Dentre a vasta gama de opções de instrumentos utilizados em pesquisas 

na abordagem hermenêutico-fenomenológica, van Manen (1990:54-76) e Freire 

(2012a) destacam: entrevistas, questionários, diários reflexivos, biografias, 

autobiografias, reflexões compartilhadas, autorreflexões, notas de campo, 

gravações em áudio e vídeo, conversas hermenêuticas, descrições de 

experiências, observação de experiências, narrativas reflexivas e até expressões 

artísticas por meio de pinturas, desenhos ou recortes, isto é, documentos 

descritivos que permitam um movimento retrospectivo-reflexivo dos participantes 

ao relatar a experiência vivida: o fenômeno. Cabe, assim, ao pesquisador 
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escolher os instrumentos adequados que auxiliem sua investigação, tendo em 

mente as questões que norteiam sua pesquisa. 

É importante esclarecer que a terminologia adotada: registro de textos é 

utilizada em detrimento de coleta de dados, pois este último possui uma 

conotação de caráter mais quantitativo, o que vai de encontro à proposta 

qualitativa adotada pelas pesquisas que têm como orientação metodológica a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica, conforme defende Freire (2012a) em 

consonância com as ideias de van Manen (1990:53-54). 

Para atingir os objetivos de geração de material textual e, consequente, 

materialização das experiências vividas pelas bailarinas deste espetáculo, os 

instrumentos escolhidos serão detalhados a seguir. 

 

2.3.1 Curriculum vitae 

 

O primeiro instrumento de registro de textos utilizado foi o curriculum vitae 

enviado online, em abril de 2013, por meio da ferramenta e-mail. Escolhi esse 

formato, pois acreditei que ofereceria maior praticidade, eliminando possíveis 

barreiras espaço-temporais.  

A solicitação do curriculum vitae das participantes foi relevante para a 

obtenção de seu perfil, pois nele constam informações detalhadas a respeito de 

seu histórico educacional e profissional, que também são aspectos importantes de 

sua subjetividade, uma vez que retratam os percursos das participantes, os quais, 

consequentemente, também se refletem na constituição de sua individualidade.  

van Manen (1990:71) argumenta que o objetivo de utilizar esse tipo de 

instrumento consiste no “caráter particular, pessoal, individual e único de cada 

trajetória descrita”. Segundo o autor, os detalhes/qualidades a respeito das 

experiências de vida das participantes podem ajudar na melhor interpretação de 

seus textos e, portanto, numa melhor compreensão da essência do fenômeno 

investigado. 

Outro aspecto significativo destacado por van Manen (1990:71) na 

utilização desse instrumento é o fato de que ele também aproxima, de certa 

forma, o intérprete/pesquisador dos participantes da pesquisa, pois promove a 

“sensação de estarem mais unidos”, uma vez que o intérprete passa a ter 

consciência dos caminhos percorridos pelo outro até se cruzarem no momento da 
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pesquisa, percebendo relações entre as experiências relatadas e as que viveu 

(Freire, 2012a). 

As considerações feitas a respeito desse instrumento de pesquisa me 

remetem à visão de que  “o todo está na parte que está no todo”, inserida no 

paradigma complexo de Morin (2006:75). O autor observa, assim, a interconexão 

existente na relação entre o todo e as partes, de maneira articulada e 

interdependente. A partir desse conceito, estabeleço a analogia de que o 

curriculum vitae de cada participante representa uma parte que, contextualmente, 

está inserida e também constitui o fenômeno investigado, considerado o todo. 

Dessa forma, esse intrumento dialoga com os demais gerados para esta 

pesquisa, estabelecendo aspectos comunicantes de uma mesma realidade. 

Portanto, a singularidade de cada instrumento formará o conjunto dos 

textos que permitirá a realização desta investigação. Considerando a perspectiva 

de Gadamer (1975:60) ao afirmar que o significado de uma experiência permeia a 

unidade de um todo expressivo, van Manen (1990:37) argumenta que a 

singularidade de uma experiência vivida, a qual pertence a um sistema de 

experiências interconectadas contextualmente, será interpretada por meio de um 

processo de reflexão a respeito de sua acepção.  

Esclareço que, por ser pesquisadora e também participante, meus registros 

textuais foram sempre realizados antes de ter contato com os das demais 

participantes. 

 

 

2.3.2 Narrativa 

 

O segundo instrumento de registro de textos utilizado foi a narrativa 

também realizada online via e-mail. Cada bailarina recebeu uma proposta (ver 

Apêndice 1) para a redação de sua narrativa, a qual foi dividiva em sete relatos, 

solicitados um de cada vez, os quais deveriam descrever suas experiências no 

exterior.  

Pennycook (2011:143-147) defende que a narrativa também repercute 

psicologicamente, permitindo a observação de “como nossos corpos e desejos 

são construídos”; ou seja, as participantes teriam, assim, a oportunidade de se 

expressar com mais liberdade a respeito da experiência que vivenciaram, 
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permitindo que suas percepções, sensações e impressões a respeito do 

fenômeno emergissem em seus textos.  

Tal aspecto também é ressaltado por van Manen (1990:64-65), quando 

sugere que as experiências sejam descritas como que um “estado de 

consciência”, revelando sentimentos, emoções e sensações. Considerando a 

importância do registro textual da experiência vivida, van Manen (1990:64) afirma: 

 

Writing forces the person into a reflective atitude- in contrast to face-to-face 
conversation in which people are much more immediately involved. This reflective 
atitude together with the linguistic demands of the writing process place certain 
constriants on the free obtaining of lived-experience descriptions. 

  

Nesse sentido, o processo de produção escrita demanda uma atitude 

reflexiva do escritor, o qual tenderá a ponderar seus pensamentos com mais 

atenção antes de escrever, atitude inversa do que ocorre numa conversa face-a-

face. Entretanto, esse também pode ser considerado um aspecto difícil, segundo 

o autor, considerando que questões linguísticas e gramaticais também fazem 

parte do processo e podem ser um obstáculo à obtenção livre de descrições de 

experiências vividas.  

A esse respeito, o ato de silenciar-se oralmente, dando voz ao texto e 

envolvendo-se num processo de introspecção, enriquece a descrição, visto que 

oferece ao escritor a oportunidade de refletir a respeito da experiência vivida com 

maior consciência, na busca por elementos essenciais que podem passar 

despercebidos, quando descritos de maneira rápida ou até mesmo impensada.  

Como participante, também forneci os textos solicitados às demais 

bailarinas, porém tive a preocupação de redigi-los antes de receber os textos 

delas, evitando possíveis influências da leitura de suas narrativas. Assim, os 

textos coletados por meio das narrativas recebidas formaram um total de 8811 

palavras.  

 

2.3.3 Conversa hermenêutica 

 

Conforme citado anteriormente, muitos são os instrumentos que podem ser 

utilizados em pesquisas que seguem as orientações da abordagem hermenêutico-
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fenomenológica. Contudo, há um instrumento que pode ser considerado típico da 

abordagem, conforme afirma Freire (2012a): a  conversa hermenêutica.  

Esse instrumento de pesquisa fundamenta-se em Gadamer (1975/1996), 

que acredita que a compreensão é como uma conversa, um diálogo interpretativo 

cujo propósito é estabelecer um acordo quanto ao assunto sob discussão no qual 

o intérprete precisa ouvir e respeitar as opiniões do outro. Refletindo a respeito do 

conceito de conversa, o autor explicita suas ideias, afirmando: 

 

We say that we "conduct" a conversation, but the more genuine a conversation is, 
the less its conduct lies within the will of either partner. Thus a genuine conversation 
is never the one that we wanted to conduct. Rather, it is generally more correct to 
say that we fall into conversation, or even that we become involved in it. The way 
one word follows another, with the conversation taking its own twists and reaching its 
own conclusion, may well be conducted in some way, but the partners conversing 
are far less the leaders of it than the led. No one knows in advance what will "come 
out" of a conversation. Understanding or its failure is like an event that happens to 
us. Thus we can say that something was a good conversation or that it was ill fated. 
All this shows that a conversation has a spirit of its own, and that the language in 
which it is conducted bears its own truth within it—i.e., that it allows something to 
"emerge" which henceforth exists (Gadamer, 1975/1996: 383, grifos do autor). 

 

Segundo Gadamer (1975/1996:383), a conversa genuína se estabelece 

quando há um envolvimento sincero e aberto de todos os participantes que 

partilham um verdadeiro interesse na investigação de um fenômeno em comum, a 

fim de se aproximar de sua compreensão. Dessa maneira, a conversa 

hermenêutica permite que se estabeleça um diálogo entre os participantes, o qual 

não é conduzido por nenhum deles, mas pelo próprio andamento da conversa que 

emerge por meio da linguagem, a partir de uma questão inicial relacionada ao 

fenômeno investigado. Assim, a interação natural entre os seus participantes 

culminará na revelação imprevisível de seu desfecho. 

Gadamer (1975/1996:385) destaca que para que se estabeleça a 

compreensão por meio da conversa são necessárias cumplicidade e sinceridade 

entre os participantes: 

 

Conversation is a process of coming to an understanding. Thus it belongs to every 
true conversation that each person opens himself to the other, truly accepts his point 
of view as valid and transposes himself into the other to such an extent that he 
understands not the particular individual but what he says. 
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 Diferentemente da conversa hermenêutica, a entrevista pode ocorrer como 

uma forma de checagem, confirmação ou solicitação de informações pelo 

entrevistador, uma vez que a interação ocorre por meio de um questionamento 

pontual de apenas uma das partes que assume esse papel, enquanto que os 

demais participantes/entrevistados assumem uma posição mais limitada nessa 

interação, fornecendo as informações das quais o pesquisador necessita. 

Partindo da percepção de que a entrevista possui um caráter mais limitado, 

visto que apresenta papéis definidos aos seus participantes, a opção pela 

utilização da conversa hermenêutica nesta pesquisa foi realizada com o intuito de 

oferecer às suas participantes a oportunidade de compartilhar, discutir e negociar 

suas percepções e interpretações a respeito de sua vivência em comum com o 

objetivo de melhor compreendê-la.  

Momento esse também oportuno para que as participantes 

compartilhassem suas impressões a respeito da experiência de participar desta 

pesquisa, contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal e profissional de 

todas as envolvidas, inclusive da pesquisadora. 

Sendo assim, a conversa hermenêutica foi desencadeada a partir dos 

seguintes tópicos: 

1. A experiência de estudar fora do país;  

2. A autopercepção de transformação interior durante e/ou após o 

intercâmbio.  

 

A conversa hermenêutica foi realizada em janeiro de 2014 por meio de 

uma  gravação em áudio com a duração de 69 minutos. Para a obtenção do 

material textual necessário para esta investigação, a gravação passou pelo 

processo de transcrição, totalizando 12.795 palavras. 

Apresento uma síntese dos instrumentos descritos nesta seção, no quadro 

a seguir: 
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INSTRUMENTO PARTICIPANTES No. De Palavras 

abril/2013 Curriculum vitae Daniela, Clara e 

Paula 

1153 

1 mês depois Narrativas Daniela, Clara e 

Paula (incompleto) 

8811 

8 meses depois Conversa hermenêutica Daniela e Clara 

 

 12795 

   Total: 22759 

 

Quadro 2.1: Instrumentos de registro dos textos 

 

Considerando o quadro acima, a conversa hermenêutica revela-se o 

instrumento que gerou mais textos para esta pesquisa, visto que a praticidade de 

seu formato oral ofereceu uma oportunidade mais produtiva de interação entre as 

bailarinas. A coleta do material textual ocorreu de forma gradual e forneceu 

corpora necessária, permitindo a investigação do fenômeno em foco a partir dos 

procedimentos de interpretação descritos a seguir.  

 

2.4 Técnicas de dança 

 

A partir da materialização textual, ou seja, do registro das manifestações 

das experiências vividas pelas bailarinas por meio dos instrumentos relacionados 

anteriormente (curriculum vitae, narrativa e conversa hermenêutica) - chamada 

etapa de textualização (van Manen, 1990) -, a interpretação dos textos tem início 

com uma sucessão de procedimentos referidos como etapa de tematização (van 

Manen, 1990), visando encontrar temas hermenêutico-fenomenológicos (Freire, 

2012) que revelam as qualidades essenciais do fenômeno investigado (Freire, 

2012a), conferindo-lhe identidade. 

A respeito da textualização, Gadamer (1975/2002:384) e Ricoeur 

(1986/2002) ressaltam o importante papel da linguagem como mediadora na 

interpretação e compreensão de fenômenos da experiência humana.  

Retomando o processo interpretativo, os textos passam em seguida pela 

etapa de tematização (van Manen, 1990), que busca compreensão do que está 

contido em suas entrelinhas, revelando ações e intenções emergentes do 

fenômeno investigado. Sendo assim, a identificação dos temas, subtemas e sub-
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subtemas é um procedimento que contribui substancialmente para a 

compreensão dos sentidos revelados pelos textos assim como para sua 

interpretação conforme afirma van Manen (1990:86): 

 

[...] we try to underneath something “telling”, something “meaningful”, something 
“thematic” in the various experiential accounts – we work at mining meaning from 
them. Even as the various situations were selected, different thematic meanings 
seemed to emerge (grifos do autor). 

 

É válido ressaltar que a escolha terminológica de temas, subtemas e sub-

subtemas revela a relação dialógica e complementar entre os substantivos que 

expressam a interpretação do fenômeno, eliminando  qualquer relação hierárquica 

entre eles (Freire, 2010, 2012). 

Na etapa de tematização, iniciam-se os procedimentos de refinamento e 

ressignificação (Freire, 2010, 2012, 2012a), realizados a partir de diversas leituras 

e releituras dos textos coletados. 

 O refinamento consiste na identificação das unidades de significado e 

avaliação da sua relevância; ou seja, são observados os termos que melhor 

expressam o significado essencial do fenômeno, suas características 

fundamentais. 

A ressignificação é um procedimento diretamente ligado ao refinamento e 

se baseia no confronto contínuo das unidades de significado verificadas no texto, 

permitindo que as escolhas iniciais sejam confirmadas, descartadas ou 

transformadas continuamente, tornando-se possível o reconhecimento dos temas 

por meio de substantivos, considerados as menores unidades de significado que 

possuem carga semântica, podendo, assim, nomear os temas observados (Freire, 

2012a). 

Segundo van Manen (1990:87-89), a identificação dos temas não é uma 

tarefa simples, pois exige aprofundamento, sintonia e um olhar sensivelmente 

atento e minucioso do intérprete para captar o que existe de mais essencial e 

intrínseco à natureza do fenômeno. 

É importante destacar que esses procedimentos propiciam um “mergulho 

interpretativo cada vez mais denso e intenso” (Freire, 2010:24) por parte do 

pesquisador, devido à recorrência dos procedimentos de refinamento e 

ressignifição que são repetidos exaustivamente, atribuindo-lhe um “caráter 



 

 

circular” (Ricoeur, 1986/2002)

releituras dos textos coletados.

Esses sucessivos movimentos correspondem ao “ciclo de validação

proposto por van Manen (1990), “o qual confere à interpretação hermenêutico

fenomenológica validade e confiabilidade, legitimando as descobertas e, em 

alguma medida, dando conta da subjetividade interpretativa, que é inerente à 

abordagem” (Freire, 2010:24). Paralelamente ao movimento circular estabelecido 

pelo ciclo de validação é verificado o movimento circular de compreensão 

hermenêutica, conceituado como “cír

conforme observa Freire (

(1986/2002:186-187) salienta que não se trata de um círculo vicioso, pois a 

verificação da validade das unidades de significado e dos temas é tratada com 

enfoques subjetivo e objetivo dos textos a fim de validar/confirmar ou 

invalidar/descartar escolhas temáticas feitas ant

  Sintetizando os procedimentos explicitados acima, Freire (2007) apresenta 

o que denomina rotinas de organização, interpretação e validação, 

distintivos da abordagem hermenêutico

Quadro 2.2: Rotinas de organização e interpretação (Freire, 

circular” (Ricoeur, 1986/2002), uma vez que são necessárias diversas leituras e

eleituras dos textos coletados. 

sses sucessivos movimentos correspondem ao “ciclo de validação

van Manen (1990), “o qual confere à interpretação hermenêutico

fenomenológica validade e confiabilidade, legitimando as descobertas e, em 

edida, dando conta da subjetividade interpretativa, que é inerente à 

abordagem” (Freire, 2010:24). Paralelamente ao movimento circular estabelecido 

pelo ciclo de validação é verificado o movimento circular de compreensão 

hermenêutica, conceituado como “círculo hermenêutico” por Heidegger 

conforme observa Freire (2010, 2012, 2012a). A esse respeito, Ricoeur 

) salienta que não se trata de um círculo vicioso, pois a 

verificação da validade das unidades de significado e dos temas é tratada com 

enfoques subjetivo e objetivo dos textos a fim de validar/confirmar ou 

invalidar/descartar escolhas temáticas feitas anteriormente.  

Sintetizando os procedimentos explicitados acima, Freire (2007) apresenta 

rotinas de organização, interpretação e validação, 

distintivos da abordagem hermenêutico-fenomenológica: 

: Rotinas de organização e interpretação (Freire, 
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uma vez que são necessárias diversas leituras e 

sses sucessivos movimentos correspondem ao “ciclo de validação” 

van Manen (1990), “o qual confere à interpretação hermenêutico-

fenomenológica validade e confiabilidade, legitimando as descobertas e, em 

edida, dando conta da subjetividade interpretativa, que é inerente à 

abordagem” (Freire, 2010:24). Paralelamente ao movimento circular estabelecido 

pelo ciclo de validação é verificado o movimento circular de compreensão 

culo hermenêutico” por Heidegger (2006) 

). A esse respeito, Ricoeur 

) salienta que não se trata de um círculo vicioso, pois a 

verificação da validade das unidades de significado e dos temas é tratada com 

enfoques subjetivo e objetivo dos textos a fim de validar/confirmar ou 

Sintetizando os procedimentos explicitados acima, Freire (2007) apresenta 

rotinas de organização, interpretação e validação, traços 

 

: Rotinas de organização e interpretação (Freire, 2012) 



 

 

De forma a exemplificar o processo de interpretação dos textos gerados 

pelas bailarinas deste espetáculo

anteriormente, selecionei um trecho 

realizada em 28/01/2014, no qual Clara afirma:

Quadro 2.3: Ex

 O excerto destacado, transcrito literalmente na coluna 

a necessidade da bailarina

deparou em sua experiência de estudos no exterior. Após div

releituras deste trecho, de maneira articulada com os demias textos coletados, 

possível encontrar o tema PERTENCIMENTO, que se 

adaptação, o qual, por sua vez, 

retração. Assim, tema, subtema e sub

também entre os demais temas 

fenômeno investigado. 

De forma a exemplificar o processo de interpretação dos textos gerados 

espetáculo por meio dos instrumentos de registro definidos 

, selecionei um trecho da transcrição da conversa hermenêutica, 

realizada em 28/01/2014, no qual Clara afirma: 

2.3: Exemplo das rotinas de organização e interpretação 

 

O excerto destacado, transcrito literalmente na coluna textualização

bailarina de pertencer à nova realidade com a qual ela se 

deparou em sua experiência de estudos no exterior. Após div

de maneira articulada com os demias textos coletados, 

possível encontrar o tema PERTENCIMENTO, que se relaciona ao subtema 

o qual, por sua vez, estabelece conexão com o sub

tema, subtema e sub-subtema interrelacionam

também entre os demais temas - e seus desdobramentos - que constituem o 
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De forma a exemplificar o processo de interpretação dos textos gerados 

por meio dos instrumentos de registro definidos 

conversa hermenêutica, 

 

o e interpretação  

textualização, revela 

de pertencer à nova realidade com a qual ela se 

deparou em sua experiência de estudos no exterior. Após diversas leituras e 

de maneira articulada com os demias textos coletados, foi 

relaciona ao subtema 

estabelece conexão com o sub-subtema 

interrelacionam-se entre si e 

que constituem o 
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Com o objetivo de preencher seu sentimento de PERTENCIMENTO naquele 

contexto, Clara utilizou-se da retração pois tinha algum tipo de receio de que os 

suíços estranhassem sua diferente maneira de ser e de comportar-se, o que 

imaginava que poderia afastá-los de seu convívio. Portanto, ela inibiu-se na 

tentaviva de entrosar-se com o grupo e de ser acolhida, estabelecendo, assim, 

sua adaptação aos costumes da nova comunidade em que habitava. 

Os procedimentos de interpretação ilustrados anteriormente são repetidos 

inúmeras vezes de maneira recursiva e articulada ao conjunto dos textos 

coletados, na busca por compreender os construtos que caracterizam e 

identificam o fenômeno em estudo. 

Dessa maneira, é possível realizar o “mergulho interpretativo” (Freire, 2010) 

que envolve o pesquisador de maneira diferenciada, buscando 

 

[...] identificar unidades de significado, refinar e ressignificar tais unidades (sem 

perder de vista os textos originais), até que seja possível identificar os temas 

hermenêutico-fenomenológicos e suas famílias, ou seja, os construtos que com eles 

compartilhem proximidade semântica mais expressiva” (Freire, 2012a:11).  

 

 O percurso interpretativo apresentado anteriormente possibilita, a partir da 

aparência (textos originais), que o pesquisador expanda sua consciência e 

percepção a respeito do fenômeno investigado, compreendendo cada vez melhor 

os sentidos implícitos que revelam sua essência (Freire, 2010, 2012a). 

 Diante da responsabilidade de apresentação deste espetáculo, os 

elementos utilizados para montá-lo foram repassados, mentalmente, pela sua 

idealizadora momentos antes do início do show. Após certificar-se de todos os 

detalhes envolvidos na produção, a idealizadora utiliza-se de uma campainha 

escondida na coxia- espaço que não é visto da plateia, onde as bailarinas 

aguardam sua entrada - para sinalizar a autorização para o início do espetáculo.  
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CAPÍTULO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
O ESPETÁCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O corpo que atravessa aprende certamente um segundo mundo, 
aquele para o qual se dirige, onde se fala outra língua. Mas ele se 

inicia sobretudo num terceiro, pelo qual transita. 
        (Michel Serres) 
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Eis que enfim chega o momento tão esperado: o espetáculo se inicia com 

as cortinas abertas, o repertório definido, o corpo de baile posicionado e toda a 

estrutura montada. Diante desse cenário, descrevo e interpreto, neste capítulo, os 

temas que emergiram do fenômeno a construção identitária de professores de 

língua estrangeira a partir de sua vivência de estudos no exterior - em foco, nesta 

investigação. 

 A partir do embasamento teórico e suporte metodológico discutidos 

anteriormente, exponho, a seguir, a minha interpretação do fenômeno em foco. 

Os temas hermenêutico-fenomenológicos que emergiram por meio dos 

procedimentos interpretativos realizados foram: BUSCA, IMERSÃO, 

PERTENCIMENTO e AUTOCONHECIMENTO.  

A fim de sustentar minha percepção, apresento os excertos de onde se 

originam esses temas e seus respectivos desdobramentos (subtemas, sub-

subtemas e assim por diante)5, conforme sua relação complementar e dialógica. 

Apesar de estarem todos intrinsecamente ligados, opto por discuti-los 

separadamente, a fim de especificar suas singularidades. 

A experiência de realizar um “mergulho interpretativo” (Freire, 2010) foi 

única, uma vez que promoveu uma relação de fato diferenciada entre mim 

(pesquisadora) e os textos gerados pelas participantes (eu inclusive), aguçando 

minha percepção para uma compreensão mais aprofundada dos elementos 

constitutivos do fenômeno investigado.  

Apresento a seguir, a representação gráfica6 escolhida para ilustrar o 

fenômeno:      

                                                        
5 A título de esclarecimento, os temas estão apresentados em letras maiúsculas, os subtemas em 
negrito, os sub-subtemas em negrito/itálico e os sub-sub-subtemas apenas em itálico.  

6 Representações gráficas têm sido uma constante forma de ilustrar a rede temática que 
caracteriza o fenômeno em estudo e, por isso, mostram-se presentes em todos os estudos de 
natureza hermenêutico-fenomenológica, como por exemplo nos trabalhos de Souza (2012), 
Rezende (2010) e Batista (2012). 



 

 

Figura 3.1

De acordo com a metáfora que permeia 

investigado apresenta-se no palco do

para que ele se manifeste. A partir da incidência das luzes que clareiam meu 

olhar ao vislumbrar sua interconexão, os temas emergem de maneira inter

relacionada, permitindo sua 

Reconhecendo que não se pode apreender a totalidade de um fenômeno 

de maneira absoluta, além de admitir a influência existente da minha 

teórico-experiencial em minha interpretação

aparecem diretamente iluminados pelos holofotes representam os demais temas 

que possivelmente fazem parte dest

identificados nessa investigação

fenômeno investigado.  

A seguir, apresento a interpretação dos temas que revelam 

manifestação do fenômeno 

 

Figura 3.1: Representação gráfica do fenômeno- temas

 

De acordo com a metáfora que permeia este trabalho

se no palco do espetáculo da vida, o qual oferece espaço 

manifeste. A partir da incidência das luzes que clareiam meu 

olhar ao vislumbrar sua interconexão, os temas emergem de maneira inter

relacionada, permitindo sua compreensão e revelando sua natureza. 

Reconhecendo que não se pode apreender a totalidade de um fenômeno 

de maneira absoluta, além de admitir a influência existente da minha 

em minha interpretação, os pontos de luz vermelhos q

aparecem diretamente iluminados pelos holofotes representam os demais temas 

possivelmente fazem parte deste fenômeno, porém que não foram 

identificados nessa investigação ou não se evidenciaram na manifestação do 

 

apresento a interpretação dos temas que revelam 

fenômeno estudado. 
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temas 

trabalho, o fenômeno 

o qual oferece espaço 

manifeste. A partir da incidência das luzes que clareiam meu 

olhar ao vislumbrar sua interconexão, os temas emergem de maneira inter-

compreensão e revelando sua natureza.  

Reconhecendo que não se pode apreender a totalidade de um fenômeno 

de maneira absoluta, além de admitir a influência existente da minha bagagem 

, os pontos de luz vermelhos que não 

aparecem diretamente iluminados pelos holofotes representam os demais temas 

e fenômeno, porém que não foram 

ou não se evidenciaram na manifestação do 

apresento a interpretação dos temas que revelam a essência da 
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3.1 Busca  

 

 O tema BUSCA configura-se como um ponto de partida, impulsionando as 

bailarinas a realizarem um intercâmbio, e engloba os subtemas sonho, 

aprimoramento e oportunidade, discutidos de forma associada ao tema ao qual 

se ligam. 

 A BUSCA pela realização de um sonho é um grande fator motivacional da 

experiência humana. Assim, as participantes almejam a realização de um 

intercâmbio para a concretização de um grande sonho, o qual foi despertado 

desde seus primeiros contatos com a língua estrangeira, como ilustram os 

excertos a seguir: 

 

Fazer um intercâmbio sempre foi meu sonho, então não precisei de muitos 

fatores motivacionais, [...] (Clara, narrativa). 

 

A partir do momento que senti que havia cumprido com minhas obrigações de 
estudo com a graduação em nível superior, só então me senti “livre” para me 
dedicar exclusivamente aos meus mais íntimos desejos e sonhos- fazer um 
intercâmbio (Daniela, narrativa).  

 
Desde que comecei a aprender inglês aos 10 anos numa escola de idiomas, já 
manifestava a vontade de viajar para o exterior [...].Esse sonho se manteve 
guardado por muitos anos, até chegar a hora certa, mas a vontade de realizar 
um intercambio estudantil a fim de realmente vivenciar na prática e em imersão 
total (língua, cultura-costumes, sentir o local, as pessoas) o que tanto havia 
estudado logo chegou (Daniela, narrativa). 
 
 

Considerando os dados profissionais das participantes, verifico que elas se 

dedicaram a diversas atividades extracurriculares e cursos dando sequência ao 

seu contínuo processo de formação acadêmica e profissional e de construção de 

conhecimento, portanto, em BUSCA de seu constante aprimoramento, conforme 

os trechos abaixo: 

 

Optei por fazer um curso preparatório para tirar o Certificado de Inglês Avançado 
de Cambridge (CAE) por ser o curso mais avançado que havia disponível nas 
escolas de inglês, sendo que meu grande objetivo era aprimorar meus 
conhecimentos de língua inglesa (Daniela, narrativa). 

 

Ótima capacidade de organização e planejamento; excelente relacionamento 
interpessoal e trabalho em equipe; dinâmica e sempre motivada em adquirir 
novos conhecimentos; familiaridade com o uso intensivo de informática (Paula, 
curriculum vitae). 
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Cursos Extracurriculares 
Literatura e Civilização Francesas – Aliança Francesa de Lyon – França (2012) 
Web Designer para educadores – Curso Complementar (2010) 
Francês – Gramática Avançada – Universidade de Genebra (2010) 
Inglês – Intermediário II – PUC-SP (2008) 
Espanhol – Básico II- PUC-SP (2008) 
Francês – Intermediário II – PUC-SP (concluído em 2006)  
(Clara, curriculum vitae). 
 
 

 Observo, dessa forma, a autoconsciência e a automotivação das 

participantes de estarem sempre se atualizando e investindo, com satisfação, em 

seu aprimoramento: 

 

Não tenho dúvida de que viajar é, para a minha profissão, essencial para 
atualização. Meu plano é de viajar pelo menos uma vez a cada 2 anos e, se 
possível, sempre fazendo cursos que reflitam melhor na minha prática docente 
(Clara, narrativa). 

 

 Outro aspecto interessante do tema BUSCA que se manifesta nos textos 

gerados pelas participantes é a questão da oportunidade promovida pela 

situação de intercâmbio que proporciona de maneira inédita uma possibilidade 

singular de recomeçar, conforme o diálogo que segue: 

 
Clara: Você tem... aqui no Brasil, por exemplo, sempre tem uma pessoa que 
gosta de você, tem aquela que não gosta, tem aquela que fala da sua vida, tem 
aquela que não fala... Quando você vai pra lá, não tem! Ai você fala “meu, vou 
começar do zero e vai dar certo!”. Nem sempre dá mas... [risos] enfim.  
Daniela: Isso! É... porque também né, você atrai as coisas. Você emana, atrai. 
Se você souber o que mudar [risos] se você mudou vai ser diferente! [risos] 
Clara: Vai... é então, o problema é que você não sabe se vai ser bom diferente 
ou ruim diferente. 
Daniela: Ai você experimenta! [risos] 
Clara: Eu só tive experiência boa, só tive experiência boa... Mas... é um risco, 
né?! [risos] 

(Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 
 

  

Essa oportunidade (subtema) de recomeço (sub-subtema) descrita 

anteriomente; ou seja, de renascer para a vida, imprime a posição reflexiva das 

participantes ao reconhecerem a oportunidade existente de experimentar outras 

maneiras de ser, de se comportar e, até mesmo, de mudar seu modo de pensar e 

agir, o que muito tem a contribuir para a construção de sua identidade, uma vez 

que reflete sua responsabilidade e consciência na qualidade de professoras de 

língua estrangeira em formação contínua. 



 

 

Dessa forma, segundo a 

das participantes pode ser considerada como incompleta e inacabada, no sentido 

de que está constantemente em processo de formação e transformação, 

no contexto sociocultural que a circunda

complexo (Morin, 2007,

articulada com as diversas dimensões da realidade humana, revelando seu 

caráter dinâmico e sistêmico.

Relaciono, assim, o movimento circular de auto

participantes ao princípio recursivo

dinâmica de interação circular,

possíveis transformações decorrentes 

vivida pelas participantes desta pesquisa.

 Após abordar o tema BUSCA e 

representação gráfica que 

espetáculo: 

 

   

segundo a óptica pós-moderna de Hall (2003), 

das participantes pode ser considerada como incompleta e inacabada, no sentido 

de que está constantemente em processo de formação e transformação, 

no contexto sociocultural que a circunda. Essa noção dialoga com o pensamen

complexo (Morin, 2007, 2008), pois a identidade é construída 

diversas dimensões da realidade humana, revelando seu 

caráter dinâmico e sistêmico. 

Relaciono, assim, o movimento circular de auto-constituição

princípio recursivo (Morin, 2007, 2008), que

dinâmica de interação circular, a imprevisibilidade das relações

possíveis transformações decorrentes da experiência de estudos no exterior

vivida pelas participantes desta pesquisa. 

Após abordar o tema BUSCA e seus desdobramentos, apresento uma 

representação gráfica que me permite descortiná-los, metaforicamente, nest

Figura 3.2: Tema BUSCA 
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2003), a identidade 

das participantes pode ser considerada como incompleta e inacabada, no sentido 

de que está constantemente em processo de formação e transformação, inserida 

Essa noção dialoga com o pensamento 

2008), pois a identidade é construída de maneira 

diversas dimensões da realidade humana, revelando seu 

constituição das 

rin, 2007, 2008), que contempla a 

imprevisibilidade das relações humanas e 

de estudos no exterior 

seus desdobramentos, apresento uma 

, metaforicamente, neste 
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 Tendo em mente o contexto investigado, o tema BUSCA parece constituir, 

em alguma medida, uma parte dessa experiência de intercâmbio, que se compõe 

de outros elementos, como interpreto, a seguir. 

 

 

3.2 Imersão 

 

 O tema IMERSÃO permeia a experiência vivida pelas participantes e se 

revela nos subtemas: descobertas, credibilidade, necessidade e fluência, 

cujos desdobramentos serão descritos em sequência. 

 Ao seguir para uma experiência de intercâmbio, as participantes 

encontraram-se em uma situação de IMERSÃO total, em diversos aspectos: 

cultural, social, histórico, territorial e linguístico, a qual aguçou suas percepções e 

as fez experimentar sensações inéditas, como ilustrado a seguir:  

 

Estar ali no aeroporto de Sidney de verdade (não através de vídeos ou filmes...), 
vivenciando aquele momento, sentindo sua energia, seus cheiros, sua textura, 
enxergando  suas cores, cada placa, cada pessoa diferente que passava por 
mim...foi um momento mágico...os segundos passavam lentamente e ao mesmo 
tempo muito rápido...eu apreciava tudo e observava atentamente cada detalhe 
(Daniela, narrativa).  
 
 
Clara: Na rua, assim, se você para e pede informação eles conversam, eles são 
receptivos nesse sentido. Então eu sempre ia no mercado, num café pra falar um 
pouco o francês e dava certo. Depois eu estava até sonhando em francês. Eu 
dormia...E só aconteceu quando eu estava lá. É! Aqui não acontece mais. Mas 
eu acho que é quando você fala muito, é!? Quando você está recorrente na 
língua. Eu sonhava em francês e acordava “êê”! [palmas]. 
Daniela: É... é! Está tudo bem “fresquinho”! 

 (Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 
 
 

[...] pude experimentar e praticar bastante, aprendendo a cada dia, a cada 
instante novas expressões, experimentando entonações, novas palavras e 
sensações que estavam sendo a todo instante registradas na minha mente/ 
memória (Daniela, narrativa). 

 
 

Imergir, mergulhar na complexidade da realidade dinâmica e hologramática 

em que se insere uma língua (considerada parte de um todo muito mais 

abrangente) em seu contexto real de produção (associado a esse todo), é uma 

vivência ímpar para um professor de língua estrangeira que passa a enxergar 

com outros olhos e escutar com outros ouvidos o que tanto havia estudado por 
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meio de fontes diversas (livros, revistas, websites, blogs, etc.), experiência que 

acarreta, em seu percurso, muitas descobertas (subtema), como ilustram os 

trechos abaixo: 

 

Daniela: Então assim, na hora que você se depara com certas coisas, choques 
culturais, né? Aquilo internaliza de uma forma... é... Assim, registra e você nunca 
mais vai esquecer. 
Clara: É, então... e é diferente você ler um livro e falar assim: “ah, olha, na 
França os banheiros são diferentes”. É diferente você falar: “Na França os 
banheiros são diferentes” e você fala: “Olha, gente... COMPLICA MUITO!!!” 
(Daniela, Clara, conversa hermenêutica). 

 
 
Clara: Mas isso é muito legal, quando você fala uma coisa para o aluno e ele fala 
“nossa, é verdade, é isso mesmo”. Isso é muito legal. E é isso que a gente falou, 
qualquer desses livros você não vai encontrar “bah”, você não vai encontrar o 
“puuffff” [...]. Você não vai encontrar a “sugadinha”, o francês dá uma 
“sugadinha”, eles  “ssss” [sugada] falam e vão fazendo essa “ssss” [sugada] 
“sugadinha”, é horrível! (Clara, conversa hermenêutica). 
 
 

Tais descobertas vivenciadas pelas participantes revelam a importância 

de uma experiência in loco de aprendizagem, uma vez que dificilmente são 

ensinadas peculiaridades culturais aos alunos, como as observadas por Clara na 

fala e no cotidiano de nativos. Dessa maneira, a aprendizagem decorrente da 

experiência vivida pelas participantes pode ser considerada mais dinâmica e 

marcante, quando comparada à aprendizagem por outros meios, como livros ou 

Internet. 

 Algumas das descobertas observadas pelas participantes podem 

provocar a ruptura de crenças a respeito de certos costumes ou, até mesmo, de 

representações coletivas, como, por exemplo, as imagens construídas do 

croissant e do petit gateau, conforme ilustram os trechos a seguir: 

 
Clara: É, eu tenho aluno que fala assim: “ai, na França eles comem muito 
croissant”, depois que eu fui, eu descobri que o croissant, ele não é um 
croissant, tem assim, 15 mil tipos de croissant (Clara, conversa hermenêutica). 
 
 
Clara: Por que você percebe, por exemplo, eu entendi lá... eu descobri... por que 
a gente “tava” falando de lua, e uma menina falou “ai por que tem que cortar o 
cabelo na lua crescente. Cresc. [ interrompe ] lua crescente em francês é 
“croissant”. 
Daniela: Ahhn, ahn [som de compreensão] Ahhh! Por isso que ele tem aquele 
formato! 
Clara: Ai quando ela falou eu fiz “Ahhn, ahn [som de compreensão] 
Ahhh!”entendeu? Na hora eu fiz “Ahhn, ahn [som de compreensão] Ahhh!”... 
Então... não tem no livro, de novo! 
Daniela: Nossa, jamais eu imaginaria... E é muito legal, essas coisas... 
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(Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 
 

Clara: O petit gateau... Todo mundo fala: “ai, na França você comeu muito petit 
gateau?”, eu dei risada: “Não!”. Não tem petit gateau lá. Se você pede petit 
gateau vem um bolinho. E o brasileiro, óbvio, fica lá com aquela cara de... né.... 
Daniela: A mesma coisa, falam: “ah, lá tinha Outback, né, aquele restaurante 
australiano?!”. Não! É... Não, eles não comem aquilo! Não tem nada a ver... 
[risos] 

(Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 
 

 
Imersas em uma nova realidade, as participantes deparam-se com 

circunstâncias que podem causar-lhes surpresa ou até certa estranheza. 

Naturalmente, elas passam a perceber as situações do cotidiano de maneira 

diferente, ao observar o comportamento dos nativos do país estrangeiro em 

contraste com a conduta adotada pelas pessoas em seu país de origem, o que 

favorece a ampliação de sua visão de mundo, conforme ilustra o trecho a seguir: 

 
Clara: O que você sabe falar e o que eles falam, é outra coisa! 
Daniela: Isso! Eu tive vários, assim, momentos que eu “ué, mas ... eu lembro que 
eu aprendi que era assim que falava”. Por exemplo, você ...  comentou ...  da ... 
das expressões que nem “cheers”, lá eu descobri que eles usam em outros 
contextos, sabe? Eu achava que era só ao brindar: “saúde”, “saúde” [risos]. Não, 
é tipo “valeu”, “ cheers”. 
Clara: Não, mas tem um monte de coisa, por exemplo, tem uma... uma 
expressão francesa que é “je ne sais pas”, “eu não sei”, só que os franceses, 
eles abreviam né? Então tem “je ne sais pas” ... eles escrevem “je pas”, ou 
escrevem “je pas” e falam “je pas”. Isso foi a coisa que eu mais estranhei. Eu 
lembro que na ... no fim da primeira semana, assim, eu perguntei “pra” uma 
colega “Fran, o que que é “je pas”? E ela falou “je ne sais pas”. E eu falei “nossa, 
gente, que horror! Vocês falam assim mesmo?” 

(Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 
 
 
Clara: Educação, eles falam que brasileiro é simpático, não é. Brasileiro não é 
simpático. Brasileiro é interesseiro. Ele só é simpático com você quando ele 
quer. O suíço não, ele é simpá... Ele é educado em qualquer educa..., em 
qualquer situação. Ele pode não ser simpático, mas ele é educado. Por exemplo, 
a minha faculdade ia começar na segunda, então no domingo eu falei "bom, eu 
vou até o prédio da faculdade pra amanhã eu não me perder no... no caminho”. 
Fui e fui com mala. Me perdi, abri o mapa, veio um senhorzinho: “posso te 
ajudar?” eu falei: “estou procurando o prédio da universidade” “ah, pega aqui, 
aqui e aqui”, “obrigada”. Me perdi de novo, [...].Então, assim, era um trajeto a pé, 
porque eu morava perto, eu abri o mapa duas vezes e as duas vezes pessoas 
pararam para me perg... para me ajudar (Clara, conversa hermenêutica). 

 

 Outras são descobertas preciosas que revelam sentidos e esclarecem as 

curiosidades de origem de termos muitas vezes ensinados de maneira superficial 

e descontextualizada, de forma a contrariar sua intrínseca conexão com seu 

contexto real de produção: 
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Clara: E aí, lá eu descobri que o “g” não tem som de “g” como a gente aprende 
aqui. [...]. As pessoas me entendiam perfeitamente. Eu não entendia. Você soa 
artificial. Eu não entendia muitas coisas, eu me perdia. Coisa que eu já sabia, 
coisa que eu achava que era errado, e é gramaticalmente errado mas todo 
mundo usa... ninguém ensina errado nos livros, deveria, porque chega na hora 
você não sabe. Deveria ensinar o errado, nem que ele... 
Daniela: Nossa, é grave isso! Então meio que você viaja e fica se sentindo um 
bobo, perdido, porque...A bagagem que você tem de estudo .. né? “Pra” se 
preparar, “pra” viajar é irreal, é irreal. E você soa artificial. Eu levei um tempo 
também para acostumar o meu ouvido com a língua real, viva! Porque é o que 
usa! 
Clara: É o que usam, entendeu? Não tem..  “oui”, por exemplo, “oui” todo mundo 
usa, é que nem o “sim” em português, só que você fala assim: “Clara, você quer 
comer?” eu não falo “sim”, eu falo “aham”. E: Na França também ... existe “sim”, 
existe. Mas eles não falam “sim”, eles falam “ué”. Aí você chega lá e fica todo 
“ué”. “Ué o que? Qual é o seu problema?” [risos] (Clara, Daniela, conversa 
hermenêutica). 

  

Considerando os argumentos discutidos anteriormente, observo a 

importância de enriquecer o conhecimento de nossos alunos, principalmente dos 

que têm o interesse de realizar uma viagem de intercâmbio, com peculiaridades 

importantes de uso da língua estrangeira com o objetivo de prepará-los melhor 

para a realidade que encontrarão, alertando-os para questões culturais a fim de 

auxiliá-los em sua experiência. 

Refletindo sobre as descobertas observadas, as participantes apresentam 

um ponto de vista muito interessante que se articula harmoniosamente com a 

metáfora do espetáculo de dança que permeia as páginas desta pesquisa e 

organiza sua apresentação: 

  

Daniela: Olha... olha só...Você tem outra visão, né? Você... Parece que você sai 
ali ... do... de espectadora da língua, você passa ali pelo... para os bastidores, 
né? Você está nos bastidores! Você...  
Clara: Os bastidoooores, isso... [concordando]. Atrás da cortina da língua! 
Daniela: É! [concordando] [ risadas ] Eu tenho essa impressão! É incrível. 
Clara: É... é isso mesmo. Por trás das cortinas, você vai, espia, e volta e conta 
pro público: “ah, está acontecendo isso ali atrás” (Daniela, Clara, conversa 
hermenêutica). 
 
 

Curiosamente, as participantes enxergam o papel do professor de língua 

estrangeira como aquele que vai “espiar nos bastidores” o uso contextualizado, 

em situação real de produção da língua, enriquecendo seu conhecimento que se 

refletirá em suas aulas, contribuindo para a aprendizagem de seus alunos, 

referidos acima como o “público”. 
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Logo, entendo que as descobertas (subtema) feitas pelas participantes, 

incorporadas à sua bagagem de conhecimento e vivência, podem ser refletidas 

em sua prática docente, como revela o sub-subtema reflexo : 

 

Clara: Ai eu chego... Ai eu chego no Brasil e falo “sabe o que é croissant? 
Croissant é isso isso isso...” O aluno fala: “hann ... nossa, que legal” 
[enfatização]. Mudou, sua aula mudou completamente! 
Daniela: Sim, e você não precisou planejar nada mirabolante! 
Clara: Não! [enfatização] Você fala natural. Você sabe o que é réveillon?[...]. 
Então réveillon que a gente chama de réveillon é o despertar, por que é o 
despertar de um ano novo. Todo aluno pergunta o que que é réveillon em 
francês. Eu não sabia, eu fui saber lá. Ai você fala “aháááá” [enfatização]. Nossa, 
eu acho que isso mudou completamente. Hoje em dia eu me acho uma 
professora... excelente (Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 

 
 

Clara: Então, ai, quando você traz esse contato com o mundo exterior eles (os 
alunos) ficam muito felizes! (Clara, conversa hermenêutica). 

 
 

Daniela: Tem muita gente, tem muito jovem estudando lá. E... é muito gostoso a 
troca, é o tempo todo, você conhece alguém diferente e bate o maior papo e 
troca cultura... troca conhecimento... 
Clara: Nãooo, isso é genial [concordando]! Eu conheci gente de uns países 
assim... 
Daniela: Isso! Sabe, senti a cultura e a língua vivos ali. Isso dá muito gás, dá 
muita motivação... 
Clara: Sim...Muda o ar né?! 
Daniela: Muda tudo, MUDA TUDO! E, é... a gente fica ouvindo né?!  A história de 
vida dessas pessoas... NOSSA QUE LEGAL! Quanta coisa né?! Você traz pra 
você, pro seu país... sabe? 
Clara: [...]. Mas é... isso que você falou, você descobre cada dia uma coisa nova. 
Ahh isso é muito legal mesmo (Daniela, Clara, conversa hermenêutica). 

 
 

Além disso, ver outra cultura nos faz refletir criticamente sobre a própria cultura, 
sobre os costumes do nosso país, trazer isso de volta, pra sala de aula inclusive, 
é muito importante, é uma função social eu diria [O]. Isso é rico para mim nos 
âmbitos profissional e pessoal. Conviver com outra cultura agregou muito. Acho 
que a cada vez que eu for pra fora, vou voltar me considerando uma profissional 
melhor, com muito mais a acrescentar no conhecimento dos meus alunos (Clara, 
narrativa). 
 
 

Conforme o trecho acima, a situação de IMERSÃO parece ser um 

diferencial comprovado na experiência de professores de língua estrangeira, pois, 

em consonância com as participantes, “muda o ar/muda tudo”, uma vez que as 

situações de uso da língua estrangeira são vivenciadas e sentidas de maneira 

acentuada, despertando, assim, diferentes reações e questionamentos, os quais 

são possivelmente registrados e apreendidos de forma mais marcante. 
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Ainda na discussão do tema IMERSÃO, noto que a vivência de intercâmbio 

acarreta maior credibilidade (subtema) às participantes, como professoras de 

língua estrangeira, revelando-se um traço distintivo em sua experiência e 

formação. A credibilidade, neste caso, representa uma visão externa, de como o 

professor é percebido pelo mercado de trabalho:   

 

Antes do intercâmbio, eu dava pouquíssimas aulas pois todas as escolas pedem 
experiência no exterior. Além disso, eu não me sentia muito segura com a língua, 
pois só tinha feito cursos da língua no Brasil, mas não tinha uma vivência de fato 
na língua e na cultura. Entrar em sala era sempre um grande desafio e eu me 
forçava a isso sem gostar, o que acabou mudando muito depois do intercâmbio 
(Clara, narrativa).  

 

Clara: Quando você dá aula, aí você vai, aí você passa a conhecer essas coisas, 
e você volta... nossa... muda completamente... 
Daniela: Primeira coisa que eu senti quando eu voltei, as pessoas me 
procuravam para eu dar aula: “ai, você acabou de voltar de num sei de onde? Ai, 
eu quero fazer umas aulas com você”. Você cria uma credibilidade, você ganha 
tipo um selo... atestado pelooo... né? você precisa ter, né? 
Clara: ééé... é um selo! É um selo! Tanto que tem muita escola que fala assim... 
É. Você vai dar aula e a escola fala que você tem que ter no mínimo 6 meses de 
experiência. Antes eu achava isso besteira... 
Daniela: Por isso que eu viajei, eu senti a necessidade. Quando eu terminei, né, 
a faculdade, eu sentia muita necessidade assim de vivenciar a cultura mesmo, 
de ver o que que é na realidade o que tanto eu estudei por anos e anos e só ouvi 
falar, eu queria ver de fato, na realidade, viver aquilo. E eu voltei muito mais 
segura, e essa credibilidade, né... que me deram... e nas aulas com certeza a 
gente passa isso... 
Clara: seguro, credibilidade... [concordando] passa... [concordando] 
Daniela: Ai você traz curiosidades, a aula fica muito mais legal, dinâmica. Motiva, 
os alunos começam a sonhar e você incentiva eles também! (Clara, Daniela, 
conversa hermenêutica). 

 
 

Clara: É a mesma coisa também, você chega e... você tem uma propriedade 
maior pra falar, depois do intercâmbio. Então o aluno fala: “ah, eles comem 
croissant”, você fala: “não um, VÁRIOS!” [risos] (Clara, conversa hermenêutica). 

 

É relevante destacar a manifestação da exigência desta bagagem no 

curriculum do professor como uma forma de qualificação e a maneira como esta 

questão é ilustrada por meio da figura do selo, o qual é normalmente atribuído a 

um produto que tenha sido aprovado, como se o intercâmbio atestasse a 

eficiência do profissional. Portanto, trata-se de credibilidade, sob o ponto de vista 

externo, porém, sob o ponto de vista interior, refere-se à autoconfiança do 

professor perante sua competência profissional, a qual contribui para o 

fortalecimento de sua identidade como docente de língua estrangeira, uma vez 
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que a vivência no exterior promove um contato intenso com a língua em seu 

contexto real de produção. 

Ressalto, assim, que a experiência de intercâmbio não qualifica, 

necessariamente, à docência. Contudo, não se pode questionar que a bagagem 

de conhecimento construída pelas participantes é enriquecida pela vicência de um 

intercâmbio o que, consequentemente, desperta o interesse e a curiosidade dos 

próprios alunos pelas aulas. 

A situação de IMERSÃO também traz à tona um importante aspecto da 

aprendizagem de línguas: a necessidade (subtema) de comunicação (sub-

subtema). Ela fica mais evidente, principalmente, numa condição de intercâmbio 

já que se apresenta como uma questão de sobrevivência em um país estranho no 

qual quase nada parece ser familiar e, assim, requer o desenvolvimento de uma 

estratégia (sub-sub-subtema) comunicativa para obter sucesso na comunicação: 

 

Neste período, aprendi também a "me virar"... ou seja, quando eu não sabia uma 
palavra em francês ou inglês e estava sem recursos para pesquisar no momento, 
tive que adquirir uma competência de explicar o que se quer dizer sem dizer de 
fato, seja com equivalentes, mímicas, frases explicativas, etc (Clara, narrativa). 
  
    

 Por ouro lado, noto a ocorrência de um fato intrigante, uma espécie de  

bloqueio (sub-sub-subtema) da comunicação ocorrida quando a situação se 

manifesta numa circunstância que gera alguma alteração de estado emocional e 

que, assim, ocasiona a ruptura da  comunicação: 

 

Logo que cheguei, a senhora que me recebeu em sua casa ficou espantada com 
o meu inglês- disse que eu falava muito bem, e de fato nossa comunicação era 
fluida e, em geral, não havia muitos problemas de entendimento- tirando os 
momentos que me dava um “branco” quando ficava nervosa por ter feito algo 
que a tivesse desagradado como esquecer de levar o lixo ou quando manchei os 
lençóis da minha cama com chá de camomila...sem querer, algumas palavras 
em português saíam no meio dos meus pedidos de desculpas (Daniela, 
narrativa). 
 
 
Notei que quando o pessoal xingava, geralmente, era na sua língua materna. E 
quem estava em volta, não entendia e ria... (Daniela, narrativa). 

 

 Nos excertos descritos acima, a participante revela que teve dificuldades 

de comunicação relacionadas a fatores afetivos, o que me remete à reflexão do 

quanto o aspecto emocional tem influência sobre nós e também sobre a nossa 

vida entre línguas (Kumaravadivelu, 2006).  
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Observo que, por mais que se esteja imerso no universo de uma segunda 

língua, existem momentos que o uso da língua materna se torna indispensável e 

latente como, por exemplo, em situações de exatação, quando ofensas verbais 

são lançadas a outras pessoas, em momentos de oração, ou quando se utilizam 

os números para fazer contas, ou seja, em ocasiões de autorreflexão o indivíduo 

tende a se remeter, automaticamente, à sua língua materna. 

A condição de IMERSÃO traz em si muitas nuances e aspectos a se 

considerar, manifestando também a questão da fluência em dois momentos 

distintos. No primeiro, ela revela que a recorrência de uso da língua estrangeira 

suscita, internamente, o sentimento de segurança e este, por sua vez, 

desencadeia a motivação. Vale ressaltar que a segurança não está apenas 

ligada ao subtema fluência, mas é com ele que emerge uma forte conexão nos 

textos interpretados. Assim, retomando o pensamento complexo (Morin, 2007, 

2008), todos os elementos constitutivos do fenômeno investigado interrelacionam-

se de maneira articulada e dinâmica: 

 

Com o passar do tempo, percebi que me comunicava com maior naturalidade, 
fluência e segurança (Daniela, narrativa). 
 
 
Esse tipo de sensação sempre me trouxe um grande bem estar e foi me fazendo 
ficar mais fluente pois, quanto mais eu falava, melhor eu ficava e mais segura me 
sentia. hoje, se pudesse, eu faria mais cursos de língua e viajaria bem mais pra 
treinar :) (Clara, narrativa) 

 
 

O segundo momento é marcado pelo retorno à terra de origem, no qual não 

se manteve o mesmo contato intenso com a língua estrangeira: 

 
Parecia que aquela realidade, aquele sonho estavam ficando cada vez mais 
distantes e que eu estava “esquecendo” tudo que aprendi...foi desesperador... E 
apos alguns meses minha fluência já não era a mesma, pois não praticava da 
mesma forma (Daniela, narrativa).  
 
Para compensar a questão da língua, comecei a ler muito em francês, assistir 
filmes, ouvir música e dar aulas, isso sempre ajudou muito a não sentir falta da 
língua, mas mesmo assim gostaria de voltar a falar francês como língua de uso 
cotidiano (Clara, narrativa). 

 

 

Outro evento curioso relatado por ambas participantes é um tipo de 

“mistura” que se faz entre as línguas usadas por elas assim que chegaram em 

seus respectivos locais de destino, ao falar com a mãe ao telefone e ao 
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regressarem. Parece que ocorre um certo lapso repentino de memória quando na 

ocasião de dizer algo em língua nativa em decorrência do intenso uso da segunda 

língua e vice-versa, situação que pode ilustrar a crise de identidade observada por 

Hall (2003) como um deslocamento do indivíduo tanto de seu lugar no mundo 

social e cultural quanto de si mesmo em sua realidade entre línguas, conforme 

ilustram os trechos a seguir: 

 

Por umas duas vezes, pedi desculpas em francês ou disse obrigada em francês 
e fiquei envergonhada pois quem ouviu não sabia que eu tinha chegado há 
pouco de fora. Isso também foi um pouco embaraçoso... (Clara, narrativa). 
 
 
Quando cheguei em Sidney, algumas palavras em português escapavam sem 
querer no meio de uma frase ou outra em inglês. Depois de algum tempo, 
acontecia de algumas palavras em português me fugirem da mente quando eu 
falava ao telefone com a minha mãe (Daniela, narrativa). 
 
 

Nos trechos seguintes, as participantes revelam que o intenso uso da 

língua estrangeira fez com que, em um determinado momento, elas parassem de 

recorrer à sua primeira língua, o português, ao utilizarem-se de sua tradução 

como ponte para estabelecer a comunicação. Após a prática diária e intensa da 

segunda língua, elas afirmam que já “pensavam” direto e com maior naturalidade 

em língua estrangeira, o que facilitava sua expressão e o diálogo: 

 

Na Suíça, eu tinha desenvolvido o hábito de pensar em francês. Quando voltei, 
tive que começar a pensar de novo em português e comecei a sentir falta de 
falar francês ou inglês. Foi bem estranho, até hoje as vezes quero usar a língua 
em uma conversa casual, fico feliz quando encontro um francês ou suíço! hehe... 
(Clara, narrativa). 
 

[...] cheguei ao ponto em q já “pensava” em inglês- falava e respondia mais 
naturalmente... (Daniela, narrativa). 

 

Essa polêmica questão suscita minha reflexão a respeito das raízes 

genéticas do pensamento e da linguagem (Vygotsky, 1989, online). Segundo 

Vygotsky, as duas linhas de desenvolvimento do pensamento e da linguagem 

possuem raízes genéticas diferentes que se entrecruzam em seu progresso, 

fundindo-se em determinados momentos e afastando-se em outros.  

O autor ainda afirma que “o desenvolvimento do pensamento é 

determinado pela linguagem, ou seja, pelos instrumentos linguísticos do 

pensamento e pela experiência sociocultural da criança” (Vygotsky, 1989, online).  



 

 

Nesse sentido, o 

apresenta influência nos instrumentos linguísticos do pensamento, relação essa  

que pode ser vista de manei

considero equivocada a ideia de que as participantes passaram a “pensar em 

língua estrangeira”, uma vez que

pensamento de sua língua nativa. Penso que sua experiência de IMERSÃO 

promoveu maior uso e contato com a língua estrangeira e, portanto, maior 

recorrência no modo de estruturar a expressão de seu pensamento que passou a 

fluir de maneira mais natural.

A tão almejada fluência 

que se converte em motivação

expressarem com clareza, pois 

em língua estrangeira.  

A figura que segue ilustra o

interpretados a fim de contribuir

investigado: 

o contexto sociocultural em que uma língua está inserida 

apresenta influência nos instrumentos linguísticos do pensamento, relação essa  

que pode ser vista de maneira dialógica e autoconstitutiva

considero equivocada a ideia de que as participantes passaram a “pensar em 

uma vez que, dificilmente, conseguiriam desatrelar seu 

pensamento de sua língua nativa. Penso que sua experiência de IMERSÃO 

r uso e contato com a língua estrangeira e, portanto, maior 

recorrência no modo de estruturar a expressão de seu pensamento que passou a 

fluir de maneira mais natural.  

fluência se manifesta de maneira a despertar 

motivação e grande interesse nas participantes em se 

com clareza, pois desejam se comunicar com naturalidade e

A figura que segue ilustra o tema IMERSÃO e seus desdobramentos

fim de contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno 

Figura 3.3: Tema IMERSÃO 
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contexto sociocultural em que uma língua está inserida 

apresenta influência nos instrumentos linguísticos do pensamento, relação essa  

itutiva. Sendo assim, 

considero equivocada a ideia de que as participantes passaram a “pensar em 

conseguiriam desatrelar seu 

pensamento de sua língua nativa. Penso que sua experiência de IMERSÃO 

r uso e contato com a língua estrangeira e, portanto, maior 

recorrência no modo de estruturar a expressão de seu pensamento que passou a 

se manifesta de maneira a despertar segurança 

e grande interesse nas participantes em se 

se comunicar com naturalidade e fluidez 

tema IMERSÃO e seus desdobramentos, 

para uma melhor compreensão do fenômeno 
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A imagem acima representa o tema IMERSÃO que se relaciona de 

maneira interconectada também ao tema a ser explorado na sequência: 

PERTENCIMENTO. 

 

3.3 Pertencimento  

  

O desejo de fazer parte sempre permeou as relações sociais entre os 

indivíduos e, nesse contexto de intercâmbio, não poderia ser diferente. A primeira 

sensação com que se depara ao deixar sua terra natal, amigos e familiares rumo 

a uma experiência nova é de tentar encaixar-se em algum outro lugar. A partir 

desse sentimento, é possível que o indivíduo passe a ter uma conduta mais 

reflexiva perante suas atitudes e escolhas em comparação com a nova realidade 

que se apresenta diante de seus olhos e que permite descortinar um novo 

universo. Nesse sentido, o tema PERTENCIMENTO emerge, trazendo consigo os 

subtemas adaptação e readaptação, a serem descritos adiante. 

 

 

Eu ia em restaurantes e falava em francês e os franceses conversavam comigo, 
perguntavam da onde eu era, sempre ouvia comentários como "ah você fala bem 
francês... que legal"... acho que eles ficavam felizes de saber que estrangeiros 
se davam ao trabalho de aprender a língua deles. Isso me dava uma sensação 
muito legal de "ser aceita" na comunidade francesa, dava até um pouco uma 
sensação de pertencimento à uma nova cultura, à uma nova comunidade (Clara, 
narrativa). 
 
 
Parece-me que quando estava no exterior, ou seja, fora da minha zona de 
conforto- que é perto de meus familiares, casa, amigos, ambientes familiares, 
cheiros, sons, texturas- tudo aparece de modo imprevisível e vamos nos 
adaptando a essa nova realidade incrivelmente dinâmica e as vezes até mesmo 
assustadora que nos exige respostas totalmente novas a situações que jamais 
imaginávamos existir ou que não havíamos cogitado experienciar em outra 
língua (Daniela, Narrativa). 
 

 
Dessa maneira, a adaptação surge como uma importante tarefa a se 

cumprir a fim de estabelecer o PERTENCIMENTO numa experiência de 

intercâmbio, como que em uma tentativa de se inserir, como parte (indivíduo), 

neste todo que é o espaço do outro (língua, país, sociedade, cultura, etc.) de 

maneira hologramática, conforme propõe Morin (2007, 2008). 



 

 

88

Observo, assim, que o movimento de deixar a pátria-mãe, diminuir o uso 

da primeira língua e se distanciar de sua zona de conforto (realidade atrelada às 

referências sócio-histórico-culturais enraizadas de crenças, valores, paradigmas e 

costumes, na qual se vive de maneira cômoda e, muitas vezes, automática, sem 

questionamentos ou avanço de sua delimitação) favorece o crescimento mediante 

a transformação por meio da autorreflexão sobre seus próprios valores, costumes 

e comportamentos em contraste com os do outro, na associação entre 

comportamento, cultura e língua. 

Dessa forma, a adaptação ocorre quando as participantes reproduzem, 

chegando até mesmo a incorporar, de maneira dinâmica, porém nem sempre 

consciente e intencionalmente, os hábitos com que se deparam no cotidiano do 

novo contexto em que estão inseridas. Então, visando ao PERTENCIMENTO, a 

expansão da consciência revela-se em meio à possibilidade de abrir o leque de 

opções de comportamentos, valores e exemplos proporcionados pela experiência 

de intercâmbio: 

 

Clara: É... eu me adaptei... eu acho que é camaleão mesmo. Lá eu adquiri as 
cores do país, sabe? 
Daniela: Mas eu sinto assim vai, a essência da Clara não se perdeu... 
Clara: não, não... 
Daniela: [continua a frase]  a minha essência também não, eu só meio que vesti 
ela com outra língua, com outra roupagem... 
Clara: De... de comportamento  

  (Daniela, Clara, conversa hermenêutica). 
 
 

Daniela: Então, assim, o que mais pegou pra mim mesmo foi sair da minha zona 
de conforto, em todos os sentidos... E aí eu senti... eu senti bastante assim ah.... 
ah língua inglesa como um instrumento de libertação pra mim. Eu... era livre, eu 
estava ali... o vocabulário, as pessoas... eu  podia falar o que eu... escolher o 
vocabulário que eu bem entendesse para eu me comunicar sabe?! Não é aquela 
coisa assim... a gente está aqui (no Brasil), é tudo meio automático, né?! 
Clara: Todos... Eu acho que você... É... eu acho que você.. eu acho que a gente 
acaba associando é... comportamento com língua.. Então você está em um 
comportamento que é mais liberal, como você falou, que é um comportamento 
mais livre, você associa que a língua te torna mais livre... 
Daniela: Mas é que eu... sinto a língua materna como essa... essa zona de 
conforto. Eu não penso [ênfase], as vezes eu deveria [ênfase] até pensar mais 
para falar [risos] ... E olha que penso! Mas é automático. [...]. Em tudo, você está 
aqui, você está falando a sua língua, você está relaxada, você está à vontade. Aí 
você viaja e vai falar a outra língua, ai você começa a refletir muito [ênfase] mais. 
Assim.. logo que... que eu cheguei eu ficava pensando [ênfase] para falar... ah 
então é assim, assim, assim, é assim que responde, é assim que fala... não sei 
que... passa um tempo, é automático... 
Daniela: Você começa a copiar ou não... 
Clara: Bah... bah... bah..., ai eu falei “putz peguei o bah” e hoje, até hoje em 
francês, se eu falar em francês eu fico “ bah... bah... bah... 
Daniela: Então, exatamente a gente pega ou não né?! 
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(Daniela, Clara, conversa hermenêutica). 
 
 

Curiosamente, as participantes utilizam-se de metáforas na tentativa de 

expressarem melhor como se sentem: Clara cita a figura do camaleão que se 

adapta facilmente ao adquirir as cores do ambiente no qual se encontra, e Daniela 

usa a vestimenta para ilustrar a questão da adaptação. Nesse sentido, entendo o 

quão marcante e forte se apresenta o ato de se “vestir com a cores do país”, em 

toda sua abrangência semântica, o que implica também em se colocar na posição 

do outro, vivenciando, dessa forma, uma rica oportunidade de ampliar sua visão 

de mundo ao se colocar na perspectiva do outro. 

Não se pode deixar de considerar, no entanto, a readaptação que se 

manifesta na circunstância de retorno ao país de origem, situação que pode 

apresentar-se de maneira conflitante: 

 

Retornar ao Brasil foi uma missão difícil...  
[...] não sentia que aqui era minha casa mais, já tinha me habituado à Suíça e 
fiquei com uma pequena crise de "e agora, onde é minha casa". Como o estúdio 
que eu morava era muito confortável e a convivência com a minha roommate era 
perfeita, eu me sentia de fato em casa, e não sabia como ia ser ou o que ia 
encontrar ao voltar, por isso, fiquei "em crise", chorando por não saber onde era 
minha casa.  
[...]Passada a animação de ter reencontrado todos os que amo, comecei a sentir 
saudades de Genebra e a me sentir um pouco "estranha no ninho". Estranhei as 
comidas pesadas daqui, o calor, as falta de educação das pessoas na rua e a 
sujeira da cidade, coisas que não me incomodavam tanto antes de ir (Clara, 
narrativa). 

 

 Verifico o quão difícil é desencadear a mudança uma vez que se 

estabelece a adaptação. Uma vez acomodado e adaptado, o ser humano tem a 

tendência de permanecer como está por inércia, evitando maiores esforços para 

gerar transformações, as quais são acarretadas pelo processo de readaptação 

no regresso ao seu país de origem. 

Nesse momento, retomo a questão vivida por uma das participantes que 

havia chegado recentemente de viagem e que precisou interromper sua 

participação nesta pesquisa por questões de saúde em decorrência de um abalo 

emocional referente ao seu retorno ao Brasil. 

Essa passagem ilustra o desconforto gerado pela readaptação e a 

necessidade de se investigar esse tipo de experiência com o intuito de oferecer 

uma base de conhecimento que auxilie professores e intercambistas na 
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compreensão de como constroem sua identidade e como lidam com traços 

identitários, o que pode evitar, dessa forma, que essa vivência resulte 

negativamente, tomando proporções não saudáveis. 

Diante dessa argumentação, percebo que, ao retornarem ao Brasil, as 

participantes parecem ainda ligadas, de alguma forma, às experiências que 

viveram no exterior, tomadas por um profundo sentimento de nostalgia, o que 

pode dificultar sua readaptação: 

 

Enfim, foi bem difícil me habituar. Outra coisa que me aconteceu, além do calor, 
da comida e dos hábitos das pessoas daqui que estavam me irritando (quase fui 
atropelada umas 2 vezes porque na Suíça as pessoas param na faixa, aqui, 
naquela época, ninguém dava a mínima), Isso contribuiu para meu stress-pós-
trauma de voltar de viagem. Risos... 
Quando cheguei na Suíça, achei que lá era tudo muito certinho e, por isso, até 
chato. É um país onde tudo funciona, horários são respeitados, pessoas são 
educadas e gentis, a comida é moderada e saudável, as ruas são limpas, a 
estrutura da cidade é incrível, a universidade parece de outro mundo. Quando 
voltei pra cá tomei um choque de realidade e estranhei porque não me sentia 
mais confortável no Brasil. Até hoje ainda sinto um pouco dessa nostalgia. Risos 
(Clara, narrativa). 

 
 

Quando voltei de viagem, parecia que não me encaixava à minha antiga rotina, 
sentimento que me proporcionou um grande desconforto (vazio) com relação ao 
meu futuro, pois passei a enxergar a dimensão infinita das possibilidades de 
escolhas e oportunidades disponíveis no mundo. [...]. Sentia um certo 
desconforto ao relembrar minha experiência fora: chorava, lembrava de 
momentos de extrema alegria e satisfação- quando na verdade gostaria de ainda 
estar lá vivendo tudo isso... (Daniela, narrativa). 

 

Retomando as considerações tecidas anteriormente, destaco outro aspecto 

igualmente relevante nesta investigação: o sub-subtema identificação, assunto 

tratado por muitos autores (Hall, 2003; Orlandi, 1998/2006; Chnaiderman, 

1998/2006; Signorini, 1998/2006 e Revuz, 1998/2006) como um comportamento 

adotado com referência a e/ou pela influência de uma pessoa ou grupo, numa 

dinâmica de reconhecimento na qual o indivíduo identifica suas características 

próprias em contraste com as do outro. Faz seu um modo de ser e agir que, 

originalmente, não criou, não lhe pertencia, mas tomou-o de empréstimo, copiou-o 

e o tornou próprio a partir do momento em que simpatizou com o mesmo. O termo 

ainda resgata a noção de que a identidade é um construto inacabado, em 

constante processo de formação (Hall, 2003; Rajagopalan, 2003, 2006).  

 Notei, nos relatos e falas das participantes, que seu processo de 

adaptação sofreu grande influência também de fatores particulares, tais como 
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sua personalidade, seus gostos pessoais, sua identificação e sua afinidade, ou a 

falta dela, com alguns costumes, como exemplifico a seguir:  

 

Clara: Você se... adere aos hábitos. Lá é hábito você sair do curso e ir pra um 
parque, deitar na grama quinze, vinte minutos eles fazem isso. Pois eu ia todo o 
dia para o parque, às vezes eu saía da aula e ia num museu, sabe?! Mas 
sempre que eu saía da aula, comprava uma coisinha pra comer no parque e ia 
no parque.  
Daniela: E o que que você olhou e falou “não, isso eu não acho legal, eu não vou 
fazer igual”? 
Clara: Ai... a ordem deles, isso eu não acho legal. Era isso, porque assim...  
essa... isso acho que de ser certinho... parece que cachorro sabe que não pode 
latir depois das 22h. sabe?! isso lá eu não consegui me adaptar acho que é a 
única coisa que me irritou .Tipo uma desordem dentro da ordem, era só ordem 
não pode gente [ênfase], era muito chato 

(Clara, Daniela, conversa hermenêutica, 28.jan.2014). 
 
 
Clara: Então eu olhava e falava "ai que sem graça, não "tá" a minha cara usar 
essa blusa sem graça"  
Daniela: E o que você teve mais afinidade, assim, o que você incorporou?  
Clara: Ah, de cultura, acho que foi o mais fácil  

            (Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 
 

 
Observo, assim, que as afinidades ou antipatias reveladas incidem 

diretamente na adaptação: quanto maior for a identificação com a nova 

realidade, mais fácil será a adaptação que, por sua vez, será refletida de maneira 

a dificultar seu inevitável- cedo ou tarde se fará o momento de regressar- 

correspondente: a readaptação, e vice-versa. 

Ressalto o trecho a seguir que retrata um evento de identificação por 

nacionalidade no qual a participante se sente acolhida ao conhecer alguém de 

mesma origem nacional:  

Acabei conhecendo uma brasileira que se tornou uma grande amiga até hoje e 
que me animou, pois estar com uma brasileira lembra um pouco o país de 
origem (Clara, narrativa). 

Em consonância com Hall (2003), noto que partilhar da mesma origem, ou 

seja, da mesma cultura nacional pode ser um motivo forte de identificação 

quando se está fora de sua terra natal em uma jornada longe de seu porto-

seguro, de sua zona de conforto, na qual o desconhecido pode gerar insegurança. 

Parece-me que esse sentimento cria uma rede de cumplicidade, lealdade e 

parceria, unindo as pessoas que estão vivendo a mesma experiência e 

fortalecendo também sua “identidade cultural” (Hall, 2003:59). 
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Tal discussão remete-me à relação hologramática observada por Morin 

(2007, 2008)  entre as partes, neste caso os indivíduos, e o todo, visto como sua 

comunidade nacional, exemplificada pelo excerto a seguir: 

Lembro que um dia, assim que começaram as aulas na escola internacional em 
que estudava inglês, um colega brasileiro estava comigo no break entre uma 
aula e outra apontando os grupinhos de pessoas reunidos no intervalo. Achei 
muito engraçado o jeito que ele dizia: “tá” vendo aqueles ali? São franceses, 
repara no lenço deles...aqueles outros são japoneses, eles dificilmente se 
misturam, são discretos, falam baixo...aquelas são brasileiras, olha a calça jeans 
delas, olha como riem, falam alto e se tocam...aqueles são italianos, por isso e 
isso...”. Essa percepção dele me marcou muito (Daniela, narrativa). 

  

A percepção destacada no trecho descrito anteriormente revela que os 

indivíduos agruparam-se, em geral, de acordo com a sua etnia no momento do 

intervalo, ou seja, em um momento de descontração eles tiveram a tendência de 

aproximar-se, provavelmente de maneira não proposital, daqueles com quem 

mais se identificavam, talvez por partilharem da mesma comunidade nacional, 

mesmo diante da diversidade cultural em que se encontravam. 

Dessa forma, a questão da nacionalidade é resgatada e evidenciada 

constantemente quando se está vivenciando uma experiência de intercâmbio. 

Tenho a impressão de que esse seja o primeiro assunto a ser abordado entre 

desconhecidos e, assim, noto que a questão da origem é bastante forte quando 

se está no exterior.  

Em certos momentos, quando estava estudando em Sidney, eu sentia 

como se estivesse carregando a bandeira do Brasil onde quer que eu fosse, pois 

sempre me perguntavam sobre meu país de origem, demonstrando interesse por 

maiores informações e desejo de conhecer minha terra natal. Esse momento 

proporcionava uma grande troca de informações, curiosidades e pontos de vista 

entre pessoas originárias de diversas localidades do mundo. 

Evidencio ainda outros interessantes desdobramentos do subtema 

adaptação manifestados pelas participantes de forma dialógica (Morin, 2007, 

2008), portanto complementar e antagônica - expansão e retração: 

 

Minha relação com a língua era tranquila, eu me sentia muito segura e feliz 
falando em inglês e tinha vontade de falar com todos que passassem na minha 
frente...desde motoristas de ônibus a desconhecidos na rua...haha (Daniela, 
narrativa). 
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 A autoconfiança em relação à língua e a sensação de acolhimento pelo 

contexto vivido, da mesma forma que a insegurança e o medo de causar choque, 

todos entremeados pelo desejo de PERTENCIMENTO, tiveram grande influência 

nas diferentes posturas de expansão e retração adotadas pelas participantes: 

 

Daniela: Ai, que bom... Legal...Ah, então entendi... meio que você ficou um 
pouco retraída... É por causa da estrutura, né!? Né!? Sei lá. 
Clara: Eu acho que eu me estabeleci mais ou menos que eu ia primeiro observar 
os hábitos e depois tentar acompanhar, pra não tentar chegar “Clara jeito de 
ser’’, causa choque. 
Daniela: [risos] 
Clara: Porque causa choque! A gente quer beijar, a gente quer falar alto, quer 
abraçar e os suíços não... É... Eles são focados em estudos, em esporte, em 
cultura, eles falam baixo, são... 
Daniela: São mais regrados... 
Clara: Isso! Então eu sabia que não ia dar pra chegar cantando a Macarena, 
sabe? 
Daniela: [risos] tá...[concordando] 
Clara: Aí eu fiquei  um tempo mais observando e depois eu fui entrando um 
pouco... 
Daniela: Se soltando...? 
Clara: Mas eu continuei um pouco mais tímida...  

     (Daniela, Clara, conversa hermenêutica). 
 
 
Clara: E ...eu sei eu sou muito extrovertida! Eu falo, eu chego num lugar eu já 
começo “aê, nanana”. Eu “tô” num trabalho novo que eu passo e já olho pro 
recepcionista “aê”, já saio... E lá não, eu era super tímida, eu era o contrário!  
Daniela: Ai, jura? 
Clara: É, você falou que era extrovertida. 
Daniela: Eu sou o contrário, eu sou toda, né, quietinha, observadora, chego, 
né!?. Lá não, eu chegava “oi” pra todo mundo, causando [risos] 
Clara: Eu era o contrário! Eu sempre...  
Daniela: Olha...! 
Clara: Eu sempre tive uma desenvoltura pra falar, assim. Se me colocar na frente 
num seminário com noventa pessoas... eu vou e falo. Não que eu goste, mas eu 
falo. Agora na França, não. Na Suíça, “num” primeiro momento eu era muito 
tímida, eu era muito retraída. 
Daniela: Você tinha medo do quê? É um medo, né?! Uma... 
Clara: É, os suíços são muito certinhos, eu sou muito “não certinha”. 
Daniela: “Tá”... “tá”, entendi. É um medo de não encaixar. 
Clara: Isso! Acho que eu tentava encaixar, tanto que eu fazia tudo o que eles 
faziam, por exemplo... é... [...]. E eu fazia, tudo isso. Eu ia acompanhando. Eu 
era tímida, eu ficava quietinha, ficava na minha, mas eu ia sempre seguindo 
eles... 

 (Clara, Daniela, conversa hermenêutica).  
 

 

É importante atentar para o fato de que as participantes apresentaram 

comportamentos exatamente opostos à sua maneira habitual de ser no Brasil. 

Dessa forma, ao se deparar com a organização rígida existente na estrutura da 

realidade em que se encontrava, Clara procurou estabelecer a adaptação, 
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a partir da observação dos hábitos e comportamentos de seus 
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 A ilustração permite a visualização do tema PERTENCIMENTO e seus 

desdobramentos de maneira a facilitar a compreensão do fenômeno que também 

se relaciona ao próximo tema a ser apresentado: AUTOCONHECIMENTO. 

 

 

3.4 Autoconhecimento  

 

O AUTOCONHECIMENTO emerge como um tema manifestado em muitos 

momentos da trajetória vivida pelas participantes e traz consigo o subtema 

autonomia, descrito adiante. 

Considerando que as participantes aventuraram-se nessa experiência de 

intercâmbio sozinhas, apenas acompanhadas por suas expectativas e a bagagem 

sócio-histórico-cultural de conhecimento e vivências próprias, o intercâmbio 

promoveu também uma grande oportunidade de silenciar, em um movimento 

recursivo e introspectivo de reflexão: 

 

O intercâmbio foi uma experiência que me transformou como profissional, como 
aluna e como pessoa. Sempre que sou perguntada sobre, recomendo às 
pessoas que façam o mesmo, acho que é uma experiência ímpar na vida e que 
todos deveriam fazer. É uma experiência de  autoconhecimento pois nos vemos 
em uma situação diferente, em um país diferente, com cultura, comida e língua 
diferentes, e sem ter amigos os familiares que possam nos ajudar de fato, assim, 
aprendemos a nos conhecer em situações difíceis e descobrimos como reagir a 
cada situação ou problema que se apresenta (Clara, narrativa). 

 

Geralmente aos fins de semana, saía pelas ruas, parques e praias para 
conhecer e aprender mais sobre a cultura do lugar, mas observava bastante e às 
vezes até estranhava certos costumes, o que era um momento bastante especial 
pois estava na verdade confrontando meus gostos, crenças e costumes com os 
do outro, ou seja, num momento enriquecedor de autorreflexão e 
autoquestionamento (Daniela, narrativa). 
 
 
Era um processo vivo, dinâmico e eu confrontava a todo tempo minhas 
acepções, meu conhecimento linguístico e de mundo e ampliava minha visão 
conhecendo um novo universo... (Daniela, narrativa). 
 
 
Sob o meu ponto de vista, o ser humano tem a tendência de focar 
predominantemente no externo, esquecendo-se de olhar para si próprio, para 
seus mais profundos desejos e sentimentos, deixando de perceber suas 
emoções e reconhecer seus pensamentos. Talvez por falta de costume, prática, 
tempo ou consciência (Daniela, narrativa). 
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Em uma conexão mais profunda consigo mesmas, as participantes tiveram 

a sensibilidade de se perceberem “diferentes”, manifestando o processo 

inconsciente de construção de sua identidade, que se encontra sempre em 

andamento, sendo formada ao longo do tempo (Hall, 2003). Nesse sentido, 

Chnaiderman (1998/2006:51) cita a visão de Maria Lucia Montes ao observar o 

reconhecimento da alteridade, no qual se constrói e se afirma a própria 

identidade: “um ‘eu outro’, ou ‘um outro eu’ ”, em consonância com  Revuz 

(1998/2006:227), que afirma: “aprender uma língua é sempre, um pouco, tornar-

se um outro”, conforme ilustram os excertos que seguem: 

 
Clara: Lá eu demorei muito pra fazer amizade, as pessoas me consideravam 
uma pessoa séria, uma pessoa quieta. E eu não sou séria! [bastante entonação] 
Nem quieta [entonação], imagina? [risos]. Então, isso eu percebi lá... nessa... 
assim, eu nunca falei “ah, é questão de identidade”. Nunca pensei assim, mas eu 
pensava “credo [entonação], como eu “tô” estranha aqui”, sabe? E eu tinha 
saudades de ser como eu sou... Mas depois... eu fui me adaptando e até gostava 
dessa pessoa diferente que eu era...  

(Clara, conversa hermenêutica). 
 

 
Daniela: E de repente eu fui me descobrindo uma outra Daniela, vai, dentro de 
mim mesma. Eu não mudei muita coisa... lógico, mas... mas eu senti que eu 
“tava” mais forte assim... 
Clara: Não, mas eu... eu percebi também que eu ... eu mudei muito! Porque... a 
voz, total! Totalmente, assim, eu tinha uma voz em francês e uma voz em 
português. Até o jeito de falar em francês diferente, assim de...  
Daniela: ter uma entonação  
Clara: de ter uma entonação diferente, usar umas gírias que eu achava bobas 
em francês depois eu “tava” falando e não sabia 
Daniela: [risos] Exatamente!  

(Daniela, Clara, conversa hermenêutica). 
 

Ressalto um traço significante que ilustra a “estranheza” que as participantes 

sentiram de si mesmas, marcado pela mudança da imposição de sua voz, 

entonação e jeito de falar em língua estrangeira. Assim, infiro que elas, 

provavelmente, reconheciam-se diferentes devido ao fato de não proferirem os 

mesmos sons com os quais estavam familiarizadas em uso de sua língua nativa e, 

consequentemente, não mais se reconheciam em sua própria voz, uma vez que, 

possivelmente, tenha sido registrada a priori em sua mente como um traço 

constituinte de sua identidade. Suas vozes em língua estrangeira pareciam ser 

“estranhas”, pois se diferenciavam do tom de suas vozes ao se expressarem em 

sua língua nativa. 
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Dessa forma, a convivência entre os idiomas utilizados pelas participantes 

ocorreu de maneira antagônica e complementar, em um processo dialógico de sua 

construção identitária, o qual pode ser associado com a complexidade (Morin, 

2007, 2008), visto que ele abarca, interliga saberes e reconhece a 

complementaridade de aspectos comunicantes de uma mesma realidade, neste 

caso, das diferentes línguas que apresentaram influência na construção de 

identidade das participantes.  

Entendo que a situação de intercâmbio permite que sejam explorados 

diferentes aspectos da identidade do indivíduo de diferentes maneiras, 

movimento proporcionado pelo contato com pessoas, circunstâncias e situações 

socioculturais novas, gerando um novo olhar e diferentes respostas e reações às 

quais se está acostumado/condicionado a produzir. Dessa forma, a relação 

língua(gem) e identidade é permeada pela questão da determinação cultural, que 

é acentuada quando inserida em um novo contexto (Hall, 2003; Block, 2007): 

 

Clara: É... eu acho que você potencializa algumas coisas, mas você num deixa 
de, num é que... eu acho que você num deixa de ser quem você é... 
Daniela: Sim. 
Clara: Você só explora outros lados da sua própria característica, assim... 
Daniela: Isso, é verdade... 
Clara: Eu explorei, eu sabia que eu tinha que ser mais educada, eu já sou 
educada, eu acho, então eu explorei mais isso, sabe? 
Daniela: Tem um parâmetro, né? 
Clara: Sim, é , você já tem uma coisa... 
Daniela: Não dá pra você também abraçar coisas que não... você não se 
identifica! 

(Clara, Daniela, Conversa hermenêutica). 
 

 

Clara: Eu saí da minha zona de conforto em todos os âmbitos da vida ... é... você 
gosta porque você...você evolui. Você sente uma nova identidade, que nem você 
falou. Você sente uma outra pessoa... eu me sentia muito mais madura, muito 
mais ... é... independente, sabe? Já faço tudo, não dou satisfação pra ninguém, 
chego a hora que eu quero, vou a hora que eu quero, se quiser comer eu como, 
se não quiser eu não como... Eu fazia tudo sozinha, então eu me sentia muito 
mais mulher, muito mais independente, muito mais fina porque eu falava... Lá 
eles me achavam “nossa..” 
Daniela: O tom, né!?, a postura muda. 
Clara: Muda... e todo mundo achava incrível o fato de eu falar inglês, francês e 
português e um pouco de espanhol. Ficava todo mundo “ohh” então eu ficava 
toda “ai, obrigada” 

 (Clara, Daniela, conversa hermenêutica). 
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Ao se perceberem “diferentes”, as participantes reconhecem que algo em 

seu interior transformou-se, pois não se reconhecem mais como as mesmas 

pessoas que inicialmente embarcaram naquela jornada de conhecimento; elas 

percebem seu processo de construção de identidade pelo seu amadurecimento. 

Dessa maneira, o fato de terem passado por essa experiência sozinhas pode ter 

potencializado sua vivência, pois deduzo que tiveram mais oportunidades de se 

dedicarem à autorreflexão, além de se desenvolverem em diversos aspectos por 

uma questão de sobrevivência, já que estavam fora de sua “zona de conforto”.  

Assim, a sensação de terem se tornado mais independentes e ativas 

refletiu-se no desenvolvimento de sua autonomia que, consequentemente, incidiu 

tanto em seu crescimento pessoal, quanto em seu crescimento profissional: 

 

Essa experiência me fez perceber que posso ser independente, que posso 
resolver meus problemas, superar as dificuldades com tranquilidade. Resumindo, 
nesse sentido o intercâmbio tornou-me muito mais madura. Como aluna, acho 
que mudei muito também pois conheci novos métodos de estudos e, como tive 
que me dedicar muito mais, acabei me tornando mais responsável com os 
estudos, com horários, com prazos e com a qualidade dos trabalhos (Clara, 
narrativa). 

Daniela: Eu me surpreendi muito comigo mesma. Eu me revelei uma pessoa lá 
que eu falei “nossa, sério? Eu sou capaz de tudo isso?” Tudo eu me virei, tudo 
eu resolvi. Se surgiam problemas, eu resolvia. Porque quem que ia resolver pra 
mim, né!?  
Clara: Não, essa é a palavra. Essa é a palavra: a gente se surpreende, isso é 
verda... eu surpreendi e surpreendi toda a minha família porque eu sempre fui a 
mimada da casa, sempre. Minha avó faz comida, minha avó faz minha marmita, 
minha avó lava minha roupa, sabe!? Tudo. Então eu cheguei lá, tem roupa pra 
lavar, a roupa não volta “pro” armário... é... não dá “pra” ficar comendo fora todo 
dia na Suíça, é muito caro ... é... eu fiquei doente logo que eu cheguei lá, eu 
fiquei doen... é aquela coisa normal de assim,  cheguei num lugar estranho, comi 
alguma coisa estranha, tive dor de barriga... Então, eu comi alguma coisa que 
não fez bem e fiquei uns dois dias assim meio mal. “Tô” em casa, “tô” mal, minha 
mãe faz purê. “Tô” na Suíça, “tô” mal, dane-se, sabe!? Ninguém vai fazer nada 
por você [risos]. E eu me surpreendi com isso porque.. eu fiquei doente bem, eu 
lavava minhas roupas sem esforço, eu fazia minha comida sem perder tempo, 
deixava tudo pronto pro dia se.. eu me surpre... eu era arrumada “ó”, aqui você 
pode ver que não “tá” tão... 

             (Clara, Daniela, conversa hermenêutica, 28.jan.2014). 
 

Assim, no âmbito pessoal, foi muito difícil passar os obstáculos da língua e da 
cultura do país, passei muito tempo sozinha no intercâmbio. O que foi, por outro 
lado, muito bom pois aprendi a ficar sozinha e ficar bem a ser mais independente  
e a não precisar tanto de companhias (Clara, narrativa). 
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Ao se depararem no papel de alunas, as participantes desenvolveram sua 

percepção sob uma outra perspectiva, passando, possivelmente, a enxergar seus 

alunos com um novo olhar e a considerar de forma autorreflexiva diferentes 

aspectos em sua prática docente, como, por exemplo, o desenvolvimento da 

autonomia, já ativada nelas, agora em seus alunos.  

Segundo o estudo publicado por Benson e Huang (2008), a autonomia 

tem sido vista como um atributo profissional a ser desenvolvida por meio de 

processos de formação de professores e, recentemente, de processos de 

desenvolvimento profissional autodirigido, o que tem sido estritamente 

relacionado ao comprometimento por parte dos professores com o senso de 

autonomia do aprendiz.   

Conforme evidenciado pelos trechos descritos anteriormente, a autonomia  

emerge com uma grande força, oferecendo suporte para as realizações das 

participantes.  

Destaco, a seguir, um excerto no qual a participante faz uma analogia de 

sua experiência, referindo-se como uma “simples espectadora” de sua própria 

trajetória: 

 
Eu tinha a sensação de que tinha deixado de ser uma simples espectadora da 
minha trajetória e passado a ser a protagonista (Daniela, narrativa). 

  

  Tal declaração revela a posição passiva na qual ela se enxergava antes de 

vivenciar essa experiência, transformando-se na “protagonista”; ou seja, na 

personagem principal, em evidência, que assume uma posição ativa e atuante em 

seu espetáculo da vida. 

Ilustro, a seguir, o tema AUTOCONHECIMENTO e seu desdobramento: 

 



 

 

 

Figura 3.5: Tema 
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Figura 3.5: Tema AUTOCONHECIMENTO 

É de fato surpreendente quantas descobertas são feitas, experiências 

inéditas são vividas, sentimentos aflorados e pensamentos despertados em meio 

ao turbilhão de informações que surgem e que são processadas em um contexto 

Merece ainda destaque o movimento de BUSCA projetado no exterior, 

atingido pela circunstância de IMERSÃO que desperta a raiz do sentimento de

em uma profunda viagem interior de volta para o 

promovendo um belo encontro consigo mesmo em uma oportunidade ímpar de 

AUTOCONHECIMENTO, que se reflete diretamente no contínuo processo 

hologramático, recursivo e dialógico de construção de identidade

do ser humano, o qual não se perde, tampouco regride

movimento de retorno ao seu país de origem.  

Compreendo que o levantamento e acepção dos temas e seus 

desdobramentos apresentados neste estudo não esgotam a complexidade da 

natureza do fenômeno em foco que emerge em uma realidade viva, dinâmica e 
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são feitas, experiências 

inéditas são vividas, sentimentos aflorados e pensamentos despertados em meio 

são processadas em um contexto 

o movimento de BUSCA projetado no exterior, 

esperta a raiz do sentimento de 

de volta para o eu, 

promovendo um belo encontro consigo mesmo em uma oportunidade ímpar de 

que se reflete diretamente no contínuo processo 

identidade e também de 

tampouco regride, no 

Compreendo que o levantamento e acepção dos temas e seus 

e estudo não esgotam a complexidade da 

natureza do fenômeno em foco que emerge em uma realidade viva, dinâmica e 
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interconectada, porém reconheço que esta foi uma interpretação possível que 

pretende contribuir para uma melhor compreensão das questões identitárias 

manifestadas por meio dos textos gerados para esta pesquisa. 

Sendo assim, destaco que todos os temas, subtemas, sub-subtemas e sub-

sub-subtemas apresentados e interpretados nesta investigação manifestam-se de 

maneira intrinsecamente conectada, pois estão entrelaçados, e constroem, assim, 

a trama do fenômeno em foco que, sob o viés da complexidade (Morin, 2007, 

2008), é o conjunto de todas as suas partes. Ressalto ainda a possibilidade de 

que o leitor tenha lançado um diferente olhar e observado outros aspectos de 

maneira distinta, porém, à luz do meu olhar e de minha bagagem teórico-

experiencial, ele se revelou da forma como apresentei este espetáculo. 
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FECHANDO AS CORTINAS NESTA TEMPORADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu me reconheço na medida em que sou um outro para mim mesmo. 
(Lev Vygotsky) 



 

 

103

 Eis que chega ao final este inédito espetáculo, preenchendo o ambiente 

com alegria e satisfação diante de sua realização, que resulta de uma tímida ideia 

inicial que passou por transformações, desenvolveu-se, ganhou forma e criou vida 

por meio da arte de sua expressão. 

 A trajetória de concretização desta pesquisa apresentou-se como uma 

experiência acadêmica reveladora, trabalhosa, gratificante, intrigante e 

desafiadora, já que pesquisar identidade é como rastrear um alvo dinâmico, em 

movimento, em fluxo, uma vez que está em constante construção e 

transformação. Conforme o pensamento complexo (Morin, 2007, 2008) propõe, a 

realidade se constitui, transforma e se reconstrói de maneira recursiva, a partir da 

complementaridade de forças divergentes e antagônicas existentes no mundo. É 

dessa mesma maneira que observo a construção da identidade. 

Este ballet da vida trouxe as nuances do movimento proporcionado pela 

dança, conduzindo-me a uma preciosa ocasião de autorreflexão e crescimento. A 

essência do self participa deste espetáculo de maneira a compreender a 

identidade do ser, que expressa, por meio da arte, a beleza estética de seus 

movimentos imprevisíveis, nos quais se reconhece um outro eu, um eu em 

trânsito.  

Refletindo a respeito da construção de identidade, resgato a frase atribuída 

ao filósofo grego Sócrates (479-399 a.C.): “conhece-te a ti mesmo”, que pode ser 

interpretada como uma representação da necessidade de autoconhecimento e de 

expansão da visão de mundo para que o indivíduo viva em equilíbrio. Portanto, 

conhecer-se é um ponto de partida que conduz ao crescimento.  

De maneira análoga, as bailarinas desenvolvem seu equilíbrio com muito 

esforço e determinação, com a intenção de aperfeiçoarem sua performance. 

Porém, em meio à busca pela inalcançável perfeição, elas mergulham dentro de 

si mesmas, enxergam suas virtudes e se deparam com suas limitações, 

identificadas como quesitos a serem desenvolvidos. Essa é uma tarefa árdua que 

exige muito de seu corpo físico, mental e emocional. No entanto, os esforços 

despendidos são recompensados na medida em que a superação as capacita a 

realizar movimentos que até os olhos duvidam, com singela naturalidade e leveza. 

Assim, o espetáculo de investigação da construção de identidade, sob o 

viés da complexidade (Morin, 2007, 2008), proporcionou-me um movimento 

recursivo que favoreceveu ao meu aprofundamento em meu próprio interior, em 
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uma condição de imersão, proporcionando a autorreflexão e possibilitando o 

desenvolvimento de minha autonomia e autoconfiança; sentimentos identificados 

que impulsionaram também a reconstrução de minha identidade e se refletiram 

nos âmbitos pessoal e profissional de meu ser. 

A experiência de assumir os papéis de idealizadora, pesquisadora e 

bailarina deste espetáculo enriqueceu meu percurso e promoveu diferentes 

oportunidades de expressão da criatividade. Tais posições adotadas 

correspondem, metaforicamente, à versatilidade das bailarinas que em 

determinado momento fazem parte de uma dança em grupo, porém, em outros, 

apresentam-se como solistas.  

Em meio à complexidade (Morin, 2007, 2008) que permeia os fenômenos 

da experiência humana, é inevitável o surgimento de dificuldades, ou seja, lesões 

que podem abater as bailarinas às vésperas do espetáculo. Assim, problemas 

como a desistência de uma das participantes, períodos difíceis de incertezas, 

insegurança, perda do material de trabalho, prazos, tensões e abalos emocionais 

refletidos na saúde foram contornados com flexibilidade, determinação, 

persistência e superação.  

 A motivação de investigar os traços constituintes do fenômeno a 

construção identitária de professores de língua estrangeira a partir de sua 

vivência de estudos no exterior contribuiu para a busca da compreensão de sua 

natureza com o objetivo de oferecer uma base de conhecimento que possibilite 

um melhor entendimento de como professores de língua estrangeira constroem 

sua identidade e como lidam com traços identitários, o que pode ser fundamental 

tanto para a formação de futuros professores, quanto para a preparação de novos 

intercambistas; ou seja, questões de relevância social. 

  Para tanto, este trabalho foi desenvolvido sob a orientação da seguinte 

pergunta de pesquisa: Qual a natureza da construção identitária de professores 

de língua estrangeira a partir de sua vivência de estudos no exterior? Diante da 

questão apresentada, os temas hermenêutico-fenomenológicos que emergiram 

da investigação do fenômeno em foco foram: busca, imersão, pertencimento e 

autoconhecimento, os quais estão relacionados aos seus desdobramentos: 

sonho, aprimoramento, oportunidade, credibilidade, fluência, descobertas, 

necessidade, adaptação, readaptação e autonomia. 
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 Tais temas e seus desdobramentos permitem a consideração de que a 

natureza da construção identitária de professores de língua estrageira a partir de 

sua vivência de estudos no exterior envolve reconhecer a dinamicidade das 

relações existentes entre as partes (temas, subtemas, sub-subtemas, sub-sub-

subtemas e possíveis temas e subtemas) e o todo (o fenômeno) que interagem 

nesse contexto de maneira imprevisível. A partir dessa interpretação, entendo que 

o conceito de construção identitária alicerçado e mediado pela língua(gem) 

propõe que experiências emocionais promovem a manifestação de novas 

identidades. 

 A essa altura, reconheço que a oportunidade de promover uma 

interlocução entre a complexidade, as questões identitárias e a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica foi de grande valia para a produção e realização 

deste espetáculo por meio do suporte teórico do GPeAHF/CNPq, ao qual 

pertenço, podendo prosseguir com suas reflexões e discussões.  

 Este espetáculo permitiu-me enxergar a possibilidade do desenvolvimento 

de outras pesquisas em contextos de estudo no exterior ao reconhecer que 

fatores emotivos e cognitivos são imbricados como, por exemplo, pesquisas sobre 

a prática docente de professores que tiveram uma experiência de estudos no 

exterior. Sugiro ainda a realização de pesquisas não somente a respeito da 

ligação entre linguagem e emoção, mas sobre a linguagem da emoção e a 

performance multilíngue de afeto, sobre a abordagem emocional no ensino de 

língua estrangeira e sobre o desenvolvimento da autonomia na relação 

professor/aluno. 

 Ao público deste espetáculo, espero ter conseguido definir meu 

contentamento neste percurso, de forma a contribuir para o meio acadêmico e 

também inspirar novas pesquisas a partir deste trabalho. 

Dessa maneira, as cortinas fecham-se nesta temporada, com a certeza de 

que em breve irão se abrir para um novo espetáculo de aprendizagem, reflexão, 

desenvolvimento e autoconhecimento. 
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Anexo 1- Protocolo de Aprovação do Comitê de Ética 
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Apêndice 1- Proposta para narrativa sobre o desenvolvimento das 

experiências: resgatando a vivência de aprendizagem 

 (©Aires, D.S. 2014) 

 
Proposta para narrativa sobre o desenvolvimento das experiências: resgatando a 

vivência de aprendizagem 
 

Gostaria que você compartilhasse comigo seu curriculum vitae e alguns relatos de suas 
vivências durante o período de intercâmbio no exterior, bem como das percepções e 
interpretações que tem das experiências que viveu fora do Brasil. Todos os detalhes são muito 
importantes: exemplos, dificuldades, sensações, impressões, mudanças de ponto de vista, etc. 
Quanto mais informações a respeito dessa vivência, melhor! 
Pronto(a) para “reviver” a experiência? ☺ 
Então, vamos lá:  
 
Relato Introdutório- Faça um relato, bem detalhado, contando o motivo pelo qual você começou 
a estudar uma língua estrangeira e como foram suas primeiras experiências na aprendizagem, 
citando exemplos, dificuldades, impressões e sensações. Conte também como se deu seu 
processo de aprendizagem. Faça de conta que você está escrevendo em seu diário. 
 
Relato 1- Faça um relato, bem detalhado, contando o motivo pelo qual você se tornou 
professor(a) de um idioma estrangeiro. Conte como isso aconteceu e como tomou a decisão de 
dar aulas. Faça de conta que você está escrevendo em seu diário. 

 
Relato 2- Faça um relato, bem detalhado, contando como foi a experiência de dar aulas antes 
do intercâmbio. Conte o que o/a motivou a fazer o intercâmbio naquele momento e como se 
deu a escolha do curso em que participou, do país e da cidade escolhidos. Faça de conta que 
você está escrevendo em seu diário. 
 
Relato 3- Faça um relato, bem detalhado, contando como foi a experiência fora e especificando 
o período em que esteve no exterior. Conte como era a sua relação com a segunda língua e se 
você a utilizava com exclusividade (ou não), citando situações que você julgar relevantes. Você 
acredita que o fato de ter usado integralmente a segunda língua, ou não, o tenha influenciado 
de alguma maneira? Em que sentido? Faça de conta que você está escrevendo em seu diário. 

 
Relato 4- Faça um relato, bem detalhado, contando como se sentia quando usava a segunda 
língua. Em algum momento, você percebeu algum tipo mudança ou influência? Em que 
sentido? Especifique suas sensações e impressões com exemplos, fazendo de conta que você 
está escrevendo em seu diário. 
 
Relato 5- Faça um relato, bem detalhado, contando qual foi a sensação de retornar ao seu país 
de origem. Conte como foram os primeiros dias após seu retorno e se houve algum tipo de 
estranhamento com relação ao idioma e/ou aos costumes daqui. Conte como foi para você 
diminuir o contato com a segunda língua. Faça de conta que você está escrevendo em seu 
diário. 
 
Relato 6- Faça um relato, bem detalhado, contando como foi voltar a dar aulas após o 
intercâmbio e se você notou alguma mudança em sua prática. Conte como você acredita que 
essa vivência no exterior tenha se refletido em sua prática docente e quais foram as 
contribuições profissional e pessoal para você. Faça de conta que você está escrevendo em 
seu diário. 
 
Ao final, nós participantes teremos a oportunidade de compartilhar, discutir e negociar nossas 
percepções e interpretações a respeito dessa vivência em comum, bem como de conversar a 
respeito da experiência de participar dessa pesquisa, contribuindo assim para o nosso 
amadurecimento pessoal e profissional! ☺ 
 




