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Resumo 
 

Gonçalves, Alessandra Rente Ribeiro; Pereira, Maria das Graças Dias 

(Orientadora). Construções de entre-lugar sociocultural de professores 

brasileiros e ingleses na implementação de um novo currículo em uma 

escola internacional. Rio de Janeiro, 2013. 194p. Dissertação de Mestrado – 

Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

O objetivo do estudo consiste em analisar construções identitárias e posicio-

namentos de professores brasileiros e ingleses, de uma instituição escolar bilíngue 

do Rio de Janeiro, face ao processo de implementação de um novo currículo com 

uma proposta de educação internacional. O posicionamento teórico é de ordem 

sociocultural e interacional, articulando a perspectiva dos entre-lugares, do hibri-

dismo e da transdiferença nos espaços interculturais, com a teoria do posiciona-

mento, face e polidez, indexais, accounts e metáforas, na sinalização de 

construções de entre-lugar. A metodologia da pesquisa é de ordem qualitativa e 

interpretativa, com entrevista de pesquisa de natureza etnometodológica. O foco 

da análise baseia-se na configuração e reconfiguração de identidades de professor 

na ordem institucional; nas construções de identidades de ordem sociocultural; 

nos posicionamentos sobre o novo currículo internacional. Os resultados indicam 

como accounts sinalizam construções identitárias de brasileiros e ingleses nas 

relações entre professores e escola, o eu e o outro, e o internacionalismo no novo 

currículo. A metáfora é utilizada por ambos os grupos, em posicionamentos e 

construções identitárias, enquanto estratégia de construção de si e do outro. Nos 

posicionamentos sobre a internacionalização do novo currículo, os ingleses 

tendem a considerar o fortalecimento da cultura local, enquanto os brasileiros 

apontam para um olhar dividido, entre a cultura local e a abertura de horizontes 

com a internacionalização. A pesquisa busca contribuir para a discussão da 

construção de um terceiro lugar nas questões interculturais a partir da 

implementação de um novo currículo na escola internacional. 

 

Palavras-chave 
Entre-lugar cultural; currículo internacional; escola bilíngue; construção de 

identidade; hibridismo; transdiferença; posicionamentos; accounts; entrevista de 

pesquisa. 
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Abstract 
 

Gonçalves, Alessandra Rente Ribeiro; Pereira, Maria das Graças Dias 

(Advisor). Constructing in-between sociocultural places of Brazilian and 

English teachers in the implementation of a new curriculum in an 

international school. Rio de Janeiro, 2013. 194p. MSc. Dissertation – 

Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

The objective of this research is to analyse the construction of identities and 

the positionings of Brazilian and English teachers in a bilingual school in Rio de 

Janeiro, during the implementation of a curriculum with an international 

perspective. Based on a sociocultural and interactional approach, this research 

attempts to articulate the discussion about in-betweeness, hibridity and 

transdifference in an intercultural context, including the positioning theory, 

studies of face and politeness along with studies about indexicality, accounts and 

metaphors contributing to the construction of in-between places. The 

methodology of this research is based on qualitative and interpretative approaches, 

following the etnomethodology for interviews. The data analysis focuses on the 

(re)configuration of professional identities; the construction of sociocultural 

identities and the positionings towards the new international curriculum. The 

results highlight the use of accounts, as well as metaphors, in the construction of 

Brazilian and English identities in relation to their selves and that of others as well 

as to the debate about internationalism. With regards to the internationalism 

debate, the English teachers are more inclined to assume that this discussion tends 

to legitimate the local culture, whilst the Brazilian teachers take a more dubious 

perspective, torn between the recognition of the local culture and embracing the 

international view. The research aspires to contribute to the discussion of the 

existence of a third-place in relation to interculturalism as a result of the 

implementation of a new curriculum in an international school. 

 

Keywords 

In-between cultural place; international curriculum; bilingual school; 

constructing identities; hibridity; transdifference; positioning; accounts; research 

interview.  
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