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Resumo 

Este artigo corresponde a um recorte do relatório final de uma pesquisa realizada 
com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 
conduzido pelo autor entre 2016-2 e 2017-1. Objetivou-se compreender a 
importância da competência linguística enquanto bem-simbólico para brasileiros 
em viagens internacionais e, para tanto, apoiou-se nos conceitos de capital cultural 
e linguístico (Bourdieu, 1979) e de competência linguística (Chomsky, 1965). Os 
recursos metodológicos mobilizados combinaram pesquisa qualitativa realizada por 
meio de grupo focal e pesquisa quantitativa realizada com a aplicação de um 
questionário junto a egressos de um programa de intercâmbio internacional 
fomentado por uma Instituição de Educação Superior. Os resultados reforçam a 
centralidade da competência linguística para o processo de sociabilidade dos 
viajantes. 
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Introdução 

A crescente importância do inglês no cenário internacional se dá, entre outras 

razões, pela intensificação da globalização e a emergência de um cidadão 

cosmopolita, em que as barreiras nacionais começam a perder um pouco de sua 

força3 (Beck, 2006). Esse ambiente favorece o surgimento do que Beck (2006) tem 

                                         
1  Estudante do curso de graduação em Comunicação Social da ESPM-SP. E-mail: 
cassio.ramos@acad.espm.br. 
2 Professora do PMDGI ESPM-SP. E-mail: mclima@espm.br.  
3 Importante atentar que no momento de elaboração do projeto de pesquisa, a recente insurgência 
de partidos conservadores e nacionalistas nos países centrais ainda não era tão visível quanto hoje. 
Exemplo disso são os textos recentemente publicados sobre o tema. O livro intitulado de “Estranhos 
batem a nossa porta”, de autoria de Zygmunt Bauman (2017), aprofunda o dramático fluxo 
migratório do Sul na direção do Norte e as reações institucionalizadas de alguns governantes. Apesar 
disso, a afirmação se mantém enquanto um apontamento do influxo migratório moderno que, 
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nomeado de “agente cosmopolita”, capaz de transitar, de forma contínua, por uma 

espécie de teia global. Simultaneamente, observa-se o enfraquecimento das 

culturas nacionais, evidenciado nos hábitos de consumo cultural e o fortalecimento 

da hegemonia de uma cultura internacional dominante, particularmente expressa 

pela utilização do inglês como língua franca (Graddol, 2000).  

Apesar de o Brasil dispor de frágil política de ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras, percebe-se que entre os jovens e respectivas famílias há crescente 

valorização da competência linguística, particularmente quando levam em conta 

um mercado de trabalho em crescente processo de internacionalização. Resultados 

de recente pesquisa assinada pela Belta4  (2016) apontam que 87,7% dos 1915 

brasileiros que responderam ao questionário aplicado, optaram por estudar inglês, 

quando tiveram oportunidade de participar de um programa de mobilidade 

acadêmica internacional (MAI). O crescente número de cursos de idioma, oferecido 

no formato presencial e virtual, pago e de livre acesso, reforça o que se deseja 

chamar atenção. Mas o engajamento a esta formação ainda é voluntário, reflete 

mais as preocupações de famílias que integram as classes médias e superiores. 

Reforçando a distinção conquistada por alguns grupos sociais (Bourdieu, 1991). 

É nesse contexto que se investigou a importância da competência linguística em 

situações de viagens internacionais de brasileiros, associando a utilização de um 

questionário e a realização de um grupo focal junto a estudantes que viveram uma 

temporada de estudo fora do País. Com isso, objetivou-se compreender questões 

relativas ao perfil do estudante que investe em um programa de intercâmbio 

internacional; às experiências de viagem vivenciadas durante o intercâmbio, 

particularmente as experiências linguísticas.  

Um dos achados alcançados em uma investigação concluída por um dos autores 

(Ramos, 2016) revela que o desconhecimento da língua do país hospedeiro 

dificulta, quando não impede, a comunicação entre os “estrangeiros” e a 

população local, comprometendo a compreensão dos aspectos culturais e 

dificultando processos de adaptação (Ramos, 2016). Nessas condições, a viagem é 

reduzida a um conjunto de deslocamentos, perdendo a dimensão formativa, tão 

                                                                                                                               
segundo dados da ONU, é muito maior hoje do que era em outras épocas da humanidade. Fonte: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/doc
s/MigrationReport2015.pdf 
4http://www.belta.org.br/imprensa/125/pesquisa+da+belta+aponta+perfil+dos+intercambistas+bras
ileiros 
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valorizada pela literatura. Reduzir a mobilidade internacional a meros 

deslocamentos de indivíduos equivale a desconsiderar que a produção da 

mobilidade possui um caráter bifacial na medida em que combina dimensões 

corporal e social. E o fato de a mobilidade corpórea ser vista como um fenômeno 

social – abrangendo estruturas, meios, culturas e significados – faz com que a ideia 

de deslocamento se torne insuficiente no sentindo de incompleta, parcial e 

reduzida (Cresswell, 2006).  

 

Lentes teóricas 

Em mais de um texto, Bourdieu (1979; 1996) reconhece a língua como uma das 

dimensões do conceito de capital cultural. Em que sentido pode-se afirmar que a 

língua representa uma forma de capital? Ao aprofundar essa questão, o autor 

assegura que mais do que uma ferramenta comunicativa, a língua corresponde a 

um dos mecanismos de poder, utilizados pelos falantes (Bourdieu, 1991). Isso se dá 

tanto no sentido de apontar diferentes relações sociais existentes entre indivíduos 

de determinada sociedade, quanto em conceder vantagens ou desvantagens aos 

mesmos, dependendo de sua variante linguística. Em outras palavras, a língua 

representa um capital no sentido em que os falantes de línguas socialmente 

valorizadas apresentam “vantagens”, quando comparados aos falantes de línguas 

socialmente pouco valorizadas, a exemplo do Inglês e do Português. 

Compreensivelmente, o domínio da língua culta, por exemplo, representa um 

símbolo de distinção (Bourdieu, 1991), particularmente apreciado pelos ambientes 

acadêmico e profissional, na medida em que amplia as redes de contato e 

influência dos falantes (Phillipson, 1992). É através de sistemas de inclusão e 

exclusão que Bourdieu (1979) explica como o funcionamento da disparidade da 

formação linguístico-cultural torna-se uma forma de capital. 

Nessa mesma linha, a pesquisadora brasileira Renata Archanjo, em um texto que 

discute mobilidade acadêmica internacional e política linguística no Brasil (2016), 

argumenta que os recursos linguísticos correspondem à bagagem necessária para 

mover-se através dos espaços cada vez menos limitados por barreiras restritivas 

(Archanjo, 2016). Evidenciando a centralidade da competência linguística no 

ambiente contemporâneo, a autora afirma que “língua não é um conceito neutro e 

que o controle do valor de recursos linguísticos é também o controle a outros 
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recursos como conhecimento, capital cultural, mobilidade e, em última instância 

mobilidade social” (Archanjo, 2016, p.8).  

Chomsky (1965), por sua vez, define a competência linguística como um conjunto 

de conhecimentos que permitem a um falante de determinada língua compreender 

e produzir uma quantidade potencialmente infinita de orações gramaticalmente 

corretas. Nos limites da pesquisa realizada, é a competência linguística que 

sinalizará até que ponto os brasileiros em viagem internacional têm capacidade de 

se comunicar em outra língua. Para Bourdieu (1996), a competência faz parte 

integrante do capital linguístico e serve de modo a justificar o status quo de 

determinados falantes de um idioma, comparativamente a outros, na medida em 

que os primeiros detenham os instrumentos de reprodução do capital linguístico, 

exemplificados pelo autor ao considerar a dinâmica de funcionamento da 

instituição escolar francesa. 

Archanjo (2015, p.625) corrobora com a discussão ao afirmar que “a competência 

de se comunicar em várias línguas pode ser também considerada uma mercadoria, 

um bem de consumo que interfere na cadeia produtiva de outros bens de 

consumo”. Entretanto, segundo a autora, a proficiência em uma língua estrangeira 

não pode ser pensada enquanto um produto que se possa comprar pronto e 

acabado, uma vez que pressupõe ações processuais de aprendizagem (Archanjo, 

2015). A partir disso, justifica-se o particular interesse de tomar a experiência de 

brasileiros em viagens internacionais como objeto de estudo. 

 

Recursos metodológicos 

Este artigo é um recorte do relatório de pesquisa finalizado em 2017. A versão 

original contava com a coleta de dados quantitativos e qualitativos, referentes a 

aplicação de um questionário e as narrativas de 12 episódios do reality show “O 

Mundo Segundo Os Brasileiros”. Frente a limitação do número de páginas de um 

artigo, optou-se por trabalhar com os dados quantitativos, coletados através de um 

questionário aplicado a egressos de um programa de intercâmbio internacional 

promovido por uma IES brasileira e com o material qualitativo resultante da 

realização de grupo focal.  

Antes de aplicado, a versão original do questionário sofreu ajustes decorrentes do 

pré-teste realizado. Nessa oportunidade, o instrumento foi aplicado a cinco 
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estudantes que se predispuseram a registrar por escrito a avaliação que fizeram 

acerca do formato impresso às questões, da adequação da linguagem utilizada, da 

pertinência das alternativas de resposta, da sequência e extensão do número de 

questões etc. A literatura consultada assegura que no caso de instrumentos 

cuidadosamente desenvolvidos, dois ou três pré-testes costumam ser suficientes 

(Mattar, 1994).  

A versão final do instrumento de coleta foi dividida em cinco seções temáticas, 

sendo elas: introdução, perfil do respondente, vivência internacional, participação 

em programas de intercâmbio internacional e fluência de idiomas. Essa última foi 

composta de oito versões espelhadas, cada uma tratando de um idioma específico. 

Cada respondente só teve acesso a uma dentre as oito opções, tendo isso sido 

determinado pela resposta à pergunta “Para onde você foi em seu (mais recente) 

intercâmbio?”, localizada na seção três. 

O envio do link de acesso ao questionário coube a um representante do programa 

de intercâmbio internacional da IES que se predispôs a colaborar com a pesquisa. 

Foi possível entender que entre os potenciais respondentes (180) havia estudantes 

e egressos. Por isso mesmo, não se descartou a possibilidade de parte da base de 

dados que reunia as coordenadas (e-mail) dos respondentes está desatualizada. 

Possivelmente isso contribuiu para o reduzido número de respostas válidas (40), ou 

seja, com consistência e a integridade.    

Consciente da pouca representatividade estatística das respostas, houve solicitação 

de uma ação de reforço, mas até 7/6/2017 ela não resultou em qualquer ampliação 

do número de respondentes. Apesar do interesse de ampliar o número de 

respondentes, enfrentou-se três desafios: o tempo que isso representaria, o 

cronograma da pesquisa a ser respeitado e a dificuldade de contar com a 

colaboração da agência de intercâmbio responsável pelo envio e reforço da 

correspondência que convidava potenciais respondentes a preencher o questionário 

(frente ao reduzido número de colaboradores e a exigente agenda de trabalho que 

cumpriam)  

Como não se teve acesso a dados relativos aos 140 alunos potenciais respondentes 

(estudantes e egressos), foi impossível realizar análises que permitissem afirmar 

em que medida a amostra obtida se aproxima ou se distanciava do universo. Essa 
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limitação impede que os achados sejam generalizados, mas cabe lembrar que o 

artigo em curso representa apenas um recorte da pesquisa concluída. 

Foi nesse contexto antes descrito se decidiu por investir em uma triangulação no 

nível da técnica de coleta, planejando e realizado um grupo focal. Para isso, os 

principais resultados apontados pelo tratamento dos dados resultantes do 

questionário foram discutidos com quatro estudantes que tinham em comum 

experiências de intercâmbio internacional. O que consiste esse recurso 

metodológico e como somou aos resultados da pesquisa? 

Segundo Morgan e Krueger (apud Lopes, 2014, p.483), o grupo focal “tem como 

objetivo entender, a partir das trocas nas discussões no grupo, conceitos, 

sentimentos como também atitudes, reações etc.; de um modo específico que não 

seria possível captar através de outras técnicas”. Ainda em acordo com os autores, 

a pesquisa com o grupo focal permite a compreensão de divergências, diferenças, 

contraposições e contradições (Morgan e Krueger apud Lopes, 2014). A técnica 

pode ser usada tanto como único instrumento de coleta de dados, quanto como 

uma técnica exploratória e complementar, assim sendo, pode ser explorada na 

etapa inicial ou final da pesquisa (Gatti apud Lopes, 2014). Foi essa última opção 

que serviu às necessidades da investigação realizada, uma vez que os resultados do 

grupo focal ajudaram a qualificar os dados extraídos das respostas obtidas coma 

aplicação do questionário. Permitindo alcançar perspectivas diferenciadas para o 

problema que justificou a investigação.  

 

Descrição dos dados coletados 

A primeira parte do questionário foi consagrada às questões relativas ao perfil dos 

respondentes. Acredita-se que o referido perfil pode ajudar no exercício 

interpretativo. Observa-se que ¾ (30=75%) dos 40 respondentes são mulheres.  

Trata-se de um grupo jovem, no momento do preenchimento, 87,5% tinha entre 20 

e 23 anos, isto é, 35 dos 40 respondentes. Além disso, revelam dispor de elevado 

poder aquisitivo (52,5% afirmam ter uma renda familiar superior a 15 salários 

mínimos, isto é, 21 respondentes). Três aspectos – gênero, idade, renda familiar – 

em sintonia com resultados de pesquisas já realizadas com estudantes 

universitários em MAI (Lima e Riegel, 2012; 2010). 
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Gráfico 1:  

 
FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

 

Coerentes com a faixa etária prevalecente, maioria (65%, isto é, 26 respondentes) 

ainda reside com a família, apesar de residirem em São Paulo – cidade 

reconhecidamente cosmopolita –, apenas nove respondentes têm dupla 

nacionalidade. Fator que possivelmente influenciará na proficiência de um segundo 

idioma. A mais listada dentre elas foi a Italiana, o que está em consonância com o 

fluxo histórico de migração da referida cidade, local em que a IES de origem dos 

respondentes está situada. 

Gráfico 2: 

 
FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

Interrogados quanto ao número de idiomas em que acreditavam ter alguma 

proficiência, 42,5% (17 respondentes) afirmaram três e 40% (16 respondentes) 

indicaram dois. Apesar de parecer uma realidade distante do Brasil, possivelmente 

reflete as assimetrias historicamente associadas ao País – sublinha-se que um 

respondente assegurou ter proficiência em cinco idiomas.  

Na pergunta seguinte se questionou a forma pela qual ocorreu o aprendizado desses 

idiomas, as respostas mais recorrentes foram “frequência a escolas de idioma no 

Brasil” (31), “currículo do Ensino Fundamental e Médio” (24), mas 21 deles 

sinalizou a “realização de cursos de idioma fora do Brasil” – isso reflete a origem 
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socioeconômica de parte do grupo. Contudo, os participantes do grupo focal 

ficaram impressionados com o capital linguístico declarado e ao aprofundar essa 

questão surgiram comentários que colocaram em dúvida a idoneidade das 

respostas, apontando que a formulação da pergunta podia dar margem a 

respondentes incluírem línguas nas quais teriam baixa capacidade comunicativa.  

 

Gráfico 3: 

 
FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

Na sequência perguntou-se a respeito da quantidade de países, além do Brasil, que 

os participantes da pesquisa conheciam. Em mais esta oportunidade, ¾ (75%, isto 

é, 30 respondentes) afirmaram conhecer dez ou mais países, conforme indicado no 

gráfico 4. Dado que reforça o capital linguístico e a origem socioeconômica, antes 

informados.   

Ao serem questionados quanto à frequência das viagens ao exterior, 35% (14 

respondentes) indicaram “anualmente”, 30% (12 respondentes) “a cada dois anos”, 

22,5% (nove respondentes) “sem uma frequência específica” e 10% (quatro 

respondentes) “semestralmente”. Esse foi outro aspecto que chamou a atenção dos 

participantes do grupo focal.  

Gráfico 4: 

 
FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 
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Com a pergunta sobre qual fora o país onde realizara o intercâmbio, abre-se a 

seção particularmente dedicada ao programa de intercâmbio. Os respondentes 

apontaram majoritariamente a França como destino, com 38% (15 das respostas) 

das respostas, seguido da Espanha, com 27% (11). Inglaterra e Portugal 

configuraram 15% (seis), respectivamente. Por fim, os EUA tiveram apenas 5% (dois) 

de presença nas respostas. Curiosamente, a maioria não escolheu estudar em 

países alnglofalates, como era de se esperar. 

Em seguida, quando questionados sobre a extensão do programa de intercâmbio, a 

quase totalidade fez opção por temporadas de longa duração - 87,5% (33) 

responderam um semestre acadêmico e 12,5% (5) dois semestres – o que em mais 

esta oportunidade reforça a origem socioeconômica. Nenhum respondente apontou 

ter participado de um intercâmbio de curta duração (até um mês).  

Gráfico 5: 

 
Legenda: 1- Muito pouco, 2- Pouco, 3- Razoavelmente, 4- Muito, 5- Muitíssimo 

FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

Gráfico 6: 

 
Legenda: 1- Muito pouco, 2- Pouco, 3- Razoavelmente, 4- Muito, 5- Muitíssimo 

FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 
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Considerando os 40 respondentes, quais seriam as motivações que impulsionaram a 

escolha do país de destino? Qual seria a relevância dos aspectos relativos à cultura 

do país hospedeiro? Em que termos expressariam os benefícios acadêmicos 

extraídos da experiência? Questionados acerca do interesse pela língua local, 

enquanto 52,5% (21) sinalizam que o idioma é “muitíssimo relevante”; 25% (10) 

classificaram como “muito relevante”, e apenas 12,5% (5) disseram que o idioma 

não exerceu quase nenhuma importância. É possível que o contingente que 

escolheu países não anglofalantes estivesse interessado em aprender um terceiro 

idioma.    

Com relação à cultura local, 37,5% (15) afirmam assumir “muitíssima importância”; 

30% (12) classificam-na como “muito relevante” e 27,5% (11) como “razoavelmente 

relevante”. O que parece estranho quando se atribui tanta importância ao idioma. 

No entanto, pode ser compreensível quando se leva em conta que grande parte das 

viagens pode ter envolvido motivações de turismo. Nas outras questões dessa série 

há distribuições similares às apresentadas no gráfico 5, em que se forma um 

crescendo do canto esquerdo ao canto direito da figura, ilustrando que a maior 

parte dos respondentes prezava por aspectos culturais no momento de escolha do 

país.  

Gráfico 7: 

 
Legenda: 1- Muito pouco, 2- Pouco, 3- Razoavelmente, 4- Muito, 5- Muitíssimo 

FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

 

Ao serem interrogados quanto à importância atribuída ao interesse de conhecer a 

população local, 32,5% (13) consideraram-na como “muitíssimo importante” e 

22,5% (9) como “muito importante”. Outros 32,5% (13) disseram ser apenas 

razoavelmente importante e 10% (4) consideraram-na de pouca importância na 

escolha do país. Essa distribuição chamou a atenção dos integrantes do grupo focal, 

que foram instigados quanto ao porquê de quase metade dos respondentes da 
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pesquisa (45%, isto é 18) não atribuir tanta importância a oportunidade de 

conhecer os nativos do país visitado, apesar de terem muito interesse pelo idioma e 

algum interesse pela cultura. 

A primeira hipótese que emergiu foi a de que, pelo fato de o brasileiro ser um povo 

extrovertido, quando exposto a uma cultura mais reservada, tende a se fechar. 

Para exemplificar isso, um participante do grupo focal exemplificou a própria 

experiência de intercâmbio no Canadá – afirmando que “o canadense é frio” e que 

na convivência que fora submetido, sentia-se constrangido, por vezes inibido e por 

isso mesmo preferiu estabelecer relações de amizade com pessoas e grupos 

formados por intercambistas de distintas nacionalidades. 

“A inclinação de recorrer a pessoas que estejam na mesma situação que você”, ou 

seja, a outros intercambistas que também não conhecem o país e que podem 

compartilhar o aprendizado e se reconhecer uns nos outros foi bastante enfatizado 

pelo grupo focal. Nessa trilha, outro participante afirmou que o brasileiro, por ser 

um povo latino, tem dificuldade de se relacionar com povos mais fechados, por isso 

mesmo prefere se aproximar de outros latinos com quem possa se sentir mais 

próximo.  

Uma integrante do grupo focal verbalizou que apesar de isso ser verdade, uma 

cultura latina não desperta tanto interesse quanto uma cultura nórdica, por 

exemplo, exatamente pelo fato de ser tão diferente da sua. Nessa linha de 

raciocínio, ela atribui a falta de interesse à questão do medo de rejeição, fruto de 

possível preconceito. Ela assegura que países tradicionais, a exemplo da França, 

principal destino dos respondentes da pesquisa, são conhecidos pela distância que 

seus habitantes estabelecem com os estrangeiros, e que isso podia ser algo que 

levou os intercambistas a não terem tanta expectativa de conhecerem bem os 

nativos. 

Ampliando a discussão sobre o mesmo aspecto, um dos participantes do grupo focal 

afirmou que apesar de se interessar pela cultura do país visitado, não sente tanta 

motivação para conhecer os nativos. Nesse ponto, a discussão se intensificou, 

enquanto alguns afirmarem isso ser impossível, outros asseguravam depender do 

viajante. Quando questionado quanto ao motivo de seu desinteresse, o participante 

retornou ao exemplo de seu intercâmbio no Canadá, dizendo que como fora de 

apenas um mês, ele não sentia vontade de investir na formação de “laços de 
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amizade” com os nativos, preferindo se juntar aos outros intercambistas que, em 

suas palavras, “compartilhavam dos mesmos perrengues”. 

Emergiu então a tese de que isso se deve à extensão da temporada no país 

hospedeiro. Um dos participantes mencionou o exemplo de um amigo que 

pretendia permanecer no país de destino para realizar a graduação e, por causa 

disso, esforçava-se para conhecer nativos, já que precisaria formar vínculos mais 

estáveis e de longa duração naquele país. O que não é o caso de intercambistas 

cuja extensão do séjour não ultrapassava um semestre acadêmico, conforme visto 

anteriormente.  

Gráfico 8: 

 
FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

 

Conforme descrito na metodologia, os respondentes foram encaminhados para 

questões escritas no idioma do país que tinham indicado como destino do 

intercâmbio realizado. Essa mecânica teria sido mais bem aproveitada no caso de o 

instrumento atrair um grande número de respondentes, assim, cada segmento seria 

representativo de determinada experiência linguística. Contudo, como só foi 

possível contar com 40 questionários válidos, a divisão por segmento ficou 

demasiado empobrecida, e acarretou na escolha pela descrição conjunta dos dados 

tabulados. Isso só foi possível porque parte significativa das perguntas de cada 

segmento era espelhada nos outros, logo, as respostas puderam ser reunidas e 

descritas. 

A primeira dessas questões indagava se durante o intercâmbio, o idioma havia 

representado efetivo desafio. Enquanto a maioria (65%=26) responderam que não, 

35% (14) asseguraram que sim. As perguntas que se seguiram detalharam o nível de 

dificuldade linguística enfrentado durante as distintas situações de viagem. De 

modo geral, os resultados reforçam essa afirmação inicial de que não ocorreram 
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problemas significativos com o idioma. Na discussão do grupo focal, os integrantes 

mais uma vez duvidaram da idoneidade das repostas, alegando acreditar que os 

respondentes enfatizaram os aspectos positivos de suas viagens, mas consciente ou 

inconscientemente, ocultaram as pequenas dificuldades diárias subscritas numa 

experiência internacional. Mas possivelmente os desafios podem ser minimizados 

quando se viaja acompanhado, como foi o caso da maioria das viagens 

internacionais realizadas por um grupo representativo da amostra. 

Gráfico 9: 

 
Legenda: 1- Nada; 2- Pouquíssimo; 3- Pouco; 4- Razoavelmente; 5- Muito; 6- Muitíssimo 

FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

 

Gráfico 10: 

 
Legenda: 1- Nada; 2- Pouquíssimo; 3- Pouco; 4- Razoavelmente; 5- Muito; 6- Muitíssimo 

FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

Para melhor exemplificar a afirmação dos integrantes do grupo focal, tem-se os 

dois gráficos acima. Ambos apresentam tendências opostas: uma crescente e a 

outra decrescente O primeiro (gráfico 9) se refere aos desafios enfrentados pelos 

intercambistas em escrever mensagens informais, tendo 32,5% (13) apontado não 

ter tido dificuldade nenhuma com isso, e apenas 7,5% (3) ter enfrentado muita ou 

muitíssima. O gráfico 10 também indaga a respeito de dificuldade, mas agora 
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enfocando a escrita de textos formais. A porcentagem daqueles que não 

consideraram essa situação como sendo problemática passa para 12,5% (5), e 40% 

(16) consideraram como muito ou muitíssimo desafiadora. Na discussão do grupo 

focal, esse ponto emergiu como comprovação da hipótese de que os intercambistas 

talvez estivessem enaltecendo suas próprias capacidades linguísticas, mas que em 

momentos que realmente precisavam colocá-las à prova, sinalizavam os obstáculos. 

Gráfico 11: 

 
Legenda: 1- Nunca; 2- Um pouco; 3- Médio; 4- Muito; 5- Todo dia 

FONTE: Questionário aplicado pelo autor, 2017 

 

Finalmente se questionou os intercambistas acerca de qual fora a frequência com 

que se comunicavam em inglês, durante a viagem. Tendo 65% (26) deles apontado 

fazer uso diário do idioma, conforme ilustrado no gráfico 11 acima. Além do mais, 

60% (24) dos participantes da pesquisa afirmaram considerar-se como fluentes em 

inglês em termos de expressão oral, 50% (20) como fluentes em escrita e 82,5% (33) 

como fluentes em termos de compreensão. Dado que reforça a busca de aprender 

um terceiro idioma. 

 

Considerações finais 

Esse artigo teve como objetivo expor um recorte dos resultados de uma pesquisa 

que se prestou a conhecer a importância da competência linguística enquanto bem-

simbólico para brasileiros em viagem internacional. No processo de investigação foi 

elaborado e aplicado um questionário. Em virtude da baixa representatividade das 

respostas, fez-se necessário realizar um grupo focal cujos participantes ajudassem 

a qualificar os dados. 
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Os resultados apontam que o valor atribuído à competência linguística pelos 

brasileiros em viagem internacional é associado à relevância da língua na vida 

social contemporânea. É através de situações de dificuldades graduais e 

escalonadas que as competências linguísticas adquirem valor simbólico, fomentado 

pelos sistemas de inclusão e exclusão. Averiguou-se, a partir da discussão do grupo 

focal, que essas dificuldades acarretam certa “reclusão” por parte dos viajantes.  

Foi notável a influência da língua inglesa no cenário linguístico internacional. 

Evidência extraída da literatura consultada e dos dados resultantes do questionário 

aplicado: 26 dos 40 respondentes (65%) afirmaram se utilizar cotidianamente do 

idioma em questão durante as viagens internacionais que realizaram. A França fora 

o destino onde os respondentes mais alegaram enfrentar dificuldades com o 

idioma, concidentemente foi o lugar onde houve elevada frequência de uso do 

inglês, excluindo-se apenas os países cujo idioma oficial é o inglês. 

A pesquisa realizada atingiu os resultados esperados, contudo, a discussão de 

algumas questões não pôde ser aprofundada, principalmente por causa do 

cronograma de pesquisa. O reduzido número de questionários respondidos 

representa uma limitação, mas se buscou contornar essa vulnerabilidade com a 

realização de um grupo focal. A possibilidade de combinar diversos recursos 

metodológicos representou experiências muito enriquecedoras para a formação 

acadêmica de um dos autores. 
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