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RESUMO 

 

 

Ao ministrar minhas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE), pude perceber 

inúmeras representações (SILVA, 1995, [1999]/2010, [2000]/2007) sobre o papel da língua 

espanhola (CELADA, 2002; ZOLIN-VESZ, 2013), seus falantes e os países que têm essa  

língua como oficial, sobretudo os latino-americanos (LESSA, 2004; SOUSA, 2007; IRINEU, 

2011). Sobre esse tema, realizei um estudo de caso qualitativo de cunho etnográfico que 

objetivou observar e entender, no contexto sala de aula de ELE, as representações que os 

estudantes do Ensino Fundamental (EF) II têm sobre a aprendizagem desse idioma, dos 

falantes e de suas culturas. Considero que as representações são produto do discurso e estão 

atravessadas pelas relações de poder; são constituídas por meio das relações sociais e 

produzem efeitos de verdade. É essencial entender e problematizar quais são os efeitos das 

representações dos estudantes do EF II para os processos de ensino-aprendizagem de 

espanhol. Entre outubro de 2012 e setembro de 2013, os estudantes de quatro turmas das 

séries finais do EF II, de uma escola conveniada, em Goiânia, foram observados, 

entrevistados e responderam a questionários e produziram narrativas. Os dados apontam para 

representações já pesquisadas em outros estudos, tais como: a língua espanhola é fácil e 

parecida com a língua portuguesa (ALMEIDA FILHO, 2001; CELADA, 2002); o status 

secundário atribuído à disciplina no contexto escolar e a comparação entre o espanhol e o 

inglês, por meio do discurso de que a língua inglesa é vista como bonita, enquanto o espanhol 

é feio. Nos discursos dos alunos, notei a presença de representações sobre a América Latina e 

seus povos. Constatei que os alunos apresentaram discursos endocoloniais (LESSA, 2004), 

com representações perpassadas por valores negativos sobre os falantes de espanhol e suas 

culturas na América Latina entre os quais destaco: os ritmos latinos são engraçados e 

diferentes versus os elementos culturais dos Estados Unidos são melhores e os falantes de 

espanhol da América Latina são um “povo pobre, sofrido e que não tem nada”. Diante desses 

enunciados, problematizei sobre como os meios de comunicação (jornais, rádio, televisão e 

livro didático) e as instituições sociais (escola, governo, família etc.) exercem uma forte 

influência na construção e reforço das representações dos estudantes, estabelecendo, entre as 

instituições e as comunidades sociais, uma relação assimétrica de poder.   

 

Palavras–chave: Representações; Língua; Cultura de língua espanhola; Relações de poder; 

Ensino fundamental II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Al impartir mis clases de español como lengua extranjera (ELE), percibí un sin números de 

representaciones (SILVA, 1995, [1999]/2010, [2000]/2007) sobre el papel de la lengua 

española (CELADA, 2002; ZOLIN-VESZ, 2013), los hablantes y los países que tienen el 

español como lengua oficial, sobretodo, los de América Latina (LESSA, 2004; SOUSA, 2007; 

IRINEU, 2011). Sobre este tema, realicé un estudio de caso cualitativo de carácter etnográfico 

que tuvo por objetivo observar y entender, en el contexto sala de clase de español, las 

representaciones que los estudiantes del EF II tienen sobre el aprendizaje de español, los 

hablantes de esta lengua y sus culturas. Considero que las representaciones son producto del 

discurso y están asociadas con las relaciones de poder, ellas son producidas a través de las 

relaciones sociales y generan efectos de verdad, es esencial entender y problematizar, cuáles 

son los efectos de las representaciones de los estudiantes del EF II para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de español. Por lo tanto, desde octubre de 2012 a septiembre de 2013, 

los estudiantes de cuatro grupos de las series finales del EF II de una escuela pública en 

Goiânia fueron observados, entrevistados y respondieron a cuestionarios y escribieron 

narrativas. Los datos apuntan para representaciones investigadas en otros estudios, tales 

como: la lengua española es fácil y semejante a la lengua portuguesa (ALMEIDA FILHO, 

2001; CELADA, 2002), el status secundario dado a la asignatura en el contexto escolar y la 

comparación entre el español y el inglés, a través de las representaciones la lengua inglesa 

como bonita y el español es feo. Además, en los discursos de los alumnos noté la presencia de 

representaciones sobre Latinoamérica y sus pueblos. Observé que los alumnos presentaron 

discursos endocoloniales (LESSA, 2004), con valores negativos sobre los hablantes de 

español y sus culturas en América Latina, de los cuales resalto: los ritmos latinos son cómicos 

y diferentes versus los elementos culturales de EE.UU. son mejores y los hablantes de español 

de Latinoamérica son un “pueblo pobre, sacrificado y no tiene nada”. Tras oír esos 

enunciados, reflexioné sobre como los medios de comunicación (periódicos, radio, televisión 

y libro didáctico) y las instituciones (escuela, gobierno, familia etc.) ejercen una fuerte 

influencia en la construcción y refuerzo de las representaciones de los estudiantes, 

estableciendo, entre las instituciones y las comunidades sociales, una relación asimétrica de 

poder. 

 

Palabras–clave: Representaciones; Lengua; Culturas de lengua española; Relaciones de 

poder; Enseñanza fundamental II.  
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É um povo pobre, sofrido que não tem nada, não tem 

mãe, não tem pai, não tem casa [...]. E a gente acha 

totalmente diferente. O nosso mundo é um, e o deles é 

outro. E a gente não faz parte daquele mundo deles lá.
1
 

(Mika, entrevista – jul∕2013) 

 

Quando questionei uma jovem estudante brasileira sobre sua visão acerca dos povos 

latino-americanos, obtive como resposta a epígrafe que introduz este texto. O discurso que se 

materializa no enunciado “um povo pobre, sofrido que não tem nada” produz uma das muitas 

representações que os estudantes têm a respeito dos falantes de espanhol, sobretudo, aqueles 

que vivem aqui na América Latina. Quando a participante Mika disse que “o nosso mundo é 

um, e o deles é outro”, possivelmente, estaria revelando também a representação de que ela e 

outros brasileiros não se sentem latino-americanos, porque vivem em mundos e culturas 

diferentes; especialmente, se observarmos em seu enunciado o uso dos pronomes possessivos 

“nosso” e “deles”. 

Em julho 2013, conversando, informalmente, com outra estudante da turma à qual 

pertence Mika, ouvi outra representação bastante recorrente no discurso de determinados 

grupos. Essa aluna informou-me que havia conhecido um garoto colombiano, seu vizinho de 

apartamento e amigo nas redes sociais, e disse ainda que estava aprendendo muito sobre as 

culturas dos povos colombianos. De acordo com a aluna, sua mãe proibiu-a de conversar com 

o rapaz alegando que ele não seria uma boa amizade. Nas palavras da estudante: “ela [minha 

mãe] acha que todo colombiano é traficante, mas, professora, conhecendo o menino, eu vi que 

não tem a nada a ver.” Excluindo a possibilidade de que sua mãe tenha dito isso em virtude 

das grandes e atuais problemáticas de se conhecerem pessoas pela internet, tal concepção 

acerca dos colombianos é bastante recorrente nas aulas de espanhol, pois, observando mais 

atentamente minhas aulas, lembro-me de que, ao trabalhar o tema migração, e ao questionar à 

turma se havia estudantes de outras localidades na sala, um aluno levantou a mão e disse: 

“profe, temos um colombiano aqui na sala”. E já entendendo do que se tratava, questionei 

quem seria. Imediatamente, eles apontaram para um colega que, dias antes, tinha sido 

apreendido pela polícia, porque estava portando uma quantidade não permitida de drogas. O 

“colombiano”, mencionado pelo estudante, olhou-me e disse: “é brincadeira, fessora, eu não 

sou colombiano”. 

Rememorando outras situações as quais pude vivenciar durante o período de pesquisa, 

recordo-me de outro fato bastante particular. Na instituição onde realizei minha pesquisa, em 

                                                           
1
 É importante destacar que não houve nenhum tipo de correção nos dados transcritos. 
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que, atualmente, trabalho, ingressou uma nova diretora no início de 2013. Antes de 

apresentar-se aos alunos, ela fez uma reunião com os professores e a equipe gestora. Lembro-

me de que a nova diretora, com o intuito de mostrar sua mais forte característica de 

personalidade no âmbito profissional, fez a seguinte comparação: “Na última escola em que 

eu trabalhei, os alunos me chamavam de Hugo Chávez de saia”. Todos os professores riram 

ao ouvi-la, porque certamente tinham entendido a “piada”. A diretora trouxe em seu discurso 

a concepção de que a política do ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez, é ditatorial, 

portanto, pouco democrática, pois ela prosseguiu sua fala destacando que seu trabalho 

baseava-se na disciplina rígida e, por isso, os alunos deveriam seguir, rigorosamente, as regras 

e normas estabelecidas.  

Ao observar que tais representações estão latentes não somente nestes enunciados, mas 

em diversas esferas sociais, iniciei, em 2012, esta investigação de caráter qualitativo e 

interpretativista de cunho etnográfico, aplicado a um estudo de caso. Meu objetivo foi 

entender as representações que os estudantes do ensino fundamental (EF) II têm sobre sua 

aprendizagem de espanhol, sobre os falantes dessa língua e sobre suas culturas. Por isso, esta 

pesquisa centrou-se na seguinte questão: quais representações os alunos das séries finais do 

EF II têm sobre a língua espanhola, seus falantes e suas culturas? A pesquisa foi realizada em 

uma escola conveniada com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC/GO), 

onde trabalho desde 2009 com estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (EF II). Com 

duas aulas de 45 minutos semanais, pude realizar as observações e anotações de campo dos 

quatros grupos de estudantes (aproximadamente cento e cinquenta e dois alunos) e aplicar o 

questionário e a narrativa. Em horários extraclasse realizei as entrevistas individuais e em 

grupos, por escrito e gravadas em áudio. É importante esclarecer que o trabalho investigativo 

não dificultou minha prática como professora, tendo em vista que o planejamento não foi 

alterado ou reduzido, mas, ao contrário, pude experimentar e desenvolver com os alunos 

novas estratégias de ensino e aprendizagem de idiomas.  

Considero importante esclarecer que a base teórica desta pesquisa são os estudos 

realizados por Tomaz Tadeu da Silva (1995; [1999]/2010; [2000]/2007), sobre representação. 

De acordo com esse autor, o conceito de representação apresenta uma longa história e tem 

múltiplas definições. Na visão da linguística estrutural, a representação é vista como “um 

sistema de significação” (SILVA, [1999]/2010, p. 35), isto é, há uma relação entre 

significante e significado, na qual existiria uma correspondência direta e “natural” entre o 

conceito, a ideia (significado) e o som, a letra ou a marca material (significante). Nessa 

perspectiva, a noção de representação está relacionada à busca de modos apropriados de fazer 
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com que o “real” esteja presente por meio de sistemas de significações. A representação 

apresenta-se em duas dimensões: a externa, por meio de sistemas de signos ou a própria 

linguagem; e a interna ou mental, que é vista como “real” na consciência. 

Silva ([2000]/2007, p. 90) explica que o paradigma pós-estruturalista e a denominada 

“filosofia da diferença” contrapõem-se a essa ideia realista de representação, pois concebem a 

linguagem como uma estrutura indeterminada e instável. De acordo com esse autor, alguns 

teóricos dos estudos culturais, tais como Stuart Hall ([2000]/2007), recuperaram o conceito de 

representação e o desenvolveram em conexão com a teoria sobre identidade e diferença. 

Porém, conforme Silva ([2000]/2007, p. 90), “descartam-se os pressupostos realistas e 

miméticos associados com sua concepção filosófica clássica.” Silva ([2000]/2007, p. 91) 

afirma que, “[...] na perspectiva pós-estruturalista, o conceito de representação incorpora 

todas as características de indeterminação, ambiguidade e instabilidade atribuídas à 

linguagem”. Portanto, a representação é fruto de uma construção social, ou seja, os signos são 

o que são porque nós os fizemos desse modo. Esse autor considera que a representação 

([2000]/2007, p. 91) “é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e 

estreitamente ligado às relações de poder.” 

É nesse aspecto que a representação relaciona-se à identidade e à diferença, tendo em 

vista que é por meio da representação que se compreendem a identidade e a diferença e que se 

dá sentido a essas noções. Além disso, é por meio da representação que a identidade e a 

diferença relacionam-se com os sistemas de poder, visto que, segundo Silva ([2000]/2007, p. 

91), “quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade. O 

enunciado “o nosso mundo é um, e o deles é outro”, proferido por Mika, por exemplo, 

corresponde a um tipo de representação que, conforme Silva (1995), constrói-se pelo 

estabelecimento de diferenças e oposições entre os grupos sociais e culturais.  

Silva ([1999]/2010) explica que Foucault ([1969]/2008; [1979]/1995), em sua última 

fase de estudos, centralizou suas análises na estreita relação entre discurso e poder. Os 

discursos produzem as representações e estão situados em um campo estratégico de poder. 

Por isso, para Silva ([1999]/2010, p. 44), “os discursos estão localizados entre, de um lado, 

relações de poder que definem o que eles dizem e como dizem e, de outro, efeitos de poder 

que eles põem em movimento [...].” 
2
 Logo, considerando que as representações são produto 

do discurso e estão atravessadas pelas relações de poder, elas são constituídas por meio das 

                                                           
2
No capítulo 2 apresento, com detalhes, as concepções de enunciado, discurso, formação e prática discursiva, 

desenvolvidas por Foucault ([1969]/2008) e as noções de representação e relações de poder teorizadas por Silva 

(1995; [1999]/2010; [2000]/2007). 
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relações sociais e produzem efeitos de verdade. Em minha pesquisa, é essencial entender e 

problematizar quais são os efeitos das representações de Mika e seus colegas para os 

processos de ensino-aprendizagem de espanhol. Foucault ([1969]/2008, p. 55) explica que “os 

discursos [enquanto representações] são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar 

esses signos para designar coisas. É esse mais que os tornam irredutíveis à língua e ao ato da 

fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever.” Baseada nessa 

perspectiva, desenvolvi esta pesquisa. 

Por outro lado, como professora e pesquisadora do grupo com o qual realizei a 

investigação, notei que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (MEC, 2005) e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Conhecimentos de Espanhol – OCEM – 

Espanhol (MEC, 2006) propõem um ensino crítico e reflexivo que vise à formação autônoma 

e cidadã do sujeito. Como vimos na epígrafe e nos discursos dos estudantes e da gestora da 

escola, as representações sobre o ensino de espanhol, seus falantes e suas culturas, muitas 

vezes, estão perpassadas de imagens deformadas e estereótipos sobre esse grupo. Discursos e 

imagens, muitas vezes, inquestionáveis para os alunos e professores, são reforçados e 

reproduzidos em sala de aula. Para Silva ([1999]/2010, p. 51), as noções de imagem e 

estereótipo estão diretamente associadas à noção clássica de representação da perspectiva 

estruturalista/realista, visto que se configuram como imagens e estereótipos relacionados a 

identidades fixas e acabadas. O estereótipo pode ser visto como uma forma do conhecimento, 

porém sua construção ocorre por meio de uma “economia semiótica”, na qual se reconhece o 

mínimo possível sobre o outro. A representação, na perspectiva pós-estruturalista, opõe-se a 

essa fixidez ao considerar a instabilidade e a fluidez das identidades nas relações sociais e de 

poder. 

Portanto, sob o olhar do estudante, sobretudo, compreendendo-o como membro de 

grupos sociais, pude encontrar as representações mais latentes, que o fazem entender e 

representar a aprendizagem de espanhol de determinado modo. São essas representações de 

uma América Latina ditatorial, antidemocrática e subdesenvolvida, com problemas sociais 

graves, entre outras, que encontrei nos discursos de um grupo de alunos do ensino 

fundamental (EF)II, as quais analiso e problematizo com uma maior riqueza de detalhes nos 

próximos capítulos.  

Organizo esta dissertação em três capítulos. No primeiro, explico de modo detalhado a 

metodologia que ampara este trabalho: tipo de pesquisa, duração, instrumentos utilizados na 

geração dos dados, participantes e contexto no qual eles estavam inseridos. No capítulo dois, 

apresento, inicialmente, os referenciais teóricos que guiaram esta pesquisa e a primeira 
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categorização de análise de dados, as representações sobre o status da disciplina língua 

espanhola e do seu processo de ensino e aprendizagem, das quais destaco: representações da 

disciplina como desnecessária e não importante no contexto escolar,língua fácil e parecida 

com o português, (saber) espanhol abre portas para o mercado de trabalho e a oposição entre 

as línguas espanhola e inglesa: o espanhol é uma língua feia versus o inglês é uma língua 

bonita. No terceiro capítulo, apresento a segunda categorização de dados, as representações 

sobre a América latina: os ritmos latino-americanos são engraçados e diferentes e os falantes 

de espanhol da América Latina são povos pobres e sofridos. Em seguida, faço as 

considerações finais, nas quais respondo à pergunta de pesquisa. A partir das reflexões feitas 

neste trabalho, problematizo possíveis questões e temáticas que poderiam ser a base para 

estudos futuros e menciono as contribuições deste estudo para a Linguística Aplicada. Na 

parte final desta dissertação, disponho as referências, anexos e apêndices, com os 

questionários e as entrevistas. 

Passo, a seguir, ao primeiro capítulo, no qual apresento a metodologia usada para 

realizar a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: NO CAMINHO DAS REPRESENTAÇÕES 

 

Aquilo que um grupo tem em comum é resultado de um 

processo de criação de símbolos. De imagens, de 

memórias, de narrativas, de mitos que “cimentam” a 

unidade de um grupo, que definem sua identidade. [...] 

Da perspectiva da análise cultural, visão e representação, 

em contexto com o poder, se combinam para produzir a 

alteridade e a identidade. (SILVA, [1999]/2010, p. 47) 

 

 

Neste capítulo, apresento a metodologia de pesquisa que sedimentou este trabalho. A 

citação apresentada como epígrafe dialoga com a metodologia adotada no estudo, por três 

motivos: primeiro, os participantes da pesquisa são estudantes do ensino fundamental II. 

Embora os alunos façam parte de grupos heterogêneos, pois têm distintas opiniões e valores 

sobre o aprendizado de línguas, eles compartilharam, de 2010 a 2013, diversas experiências 

de contato com a língua espanhola na mesma instituição, com o mesmo material didático e as 

mesmas professoras. Silva ([1999]/2010, p.47) explica que, quando um grupo compartilha 

vivências, pode também compartilhar representações, pois passou por um processo de 

“criação de símbolos”.O segundo motivo está relacionado à concepção de que as imagens, 

memórias e representações desses alunos constituem suas identidades, atravessadas por 

relações de poder, produzindo também a visibilização da alteridade, isto é, um encontro com o 

outro. Por último, destaco o uso da narrativa, instrumento fundamental na geração de dados na 

pesquisa, uma vez que, por meio dessa ferramenta, pude desvelar nos enunciados dos 

estudantes, suas memórias, símbolos, histórias e representações, permeadas por relações de 

hierarquia e poder. 

Organizo este capítulo em três tópicos: a escolha da metodologia, procedimentos de 

geração e análise de dados, o contexto e o perfil dos participantes. No primeiro tópico, 

apresento o caráter da pesquisa, isto é, o tipo de investigação realizada e os teóricos que 

endossam e fundamentam a metodologia do trabalho. Esclareço também o contexto em que a 

investigação aconteceu, quais ferramentas utilizei, o objetivo no uso desses instrumentos de 

investigação e a duração da pesquisa. Acredito que as bases metodológicas que usei neste 

estudo não são escolhas aleatórias, mas fruto do entendimento e das reflexões acerca do tema, 

do sujeito e do contexto pesquisado. Nesse sentido, entendo que a metodologia escolhida e 

usada em um trabalho deve ter por finalidade servir e ajudar na concretização do estudo.    
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Com base nas escolhas metodológicas, caracterizo, no último tópico do capítulo, o 

perfil do grupo e o contexto investigado. Essas informações podem ser compreendidas como 

os primeiros dados da pesquisa, pois, além de serem resultados de um questionário e das 

primeiras observações aplicadas no início da investigação, corroboram a compreensão de 

algumas representações e das relações sociais e de poder nas quais o grupo está imerso. 

 

1.1A escolha do caminho 

 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo e interpretativista, de cunho etnográfico, aplicada 

a um estudo de caso, e buscou explicitar e entender, no contexto sala de aula de espanhol, as 

representações que os estudantes do ensino fundamental (EF)II têm sobre sua aprendizagem 

de espanhol, os falantes dessa língua e suas culturas. Minha pergunta central é: quais 

representações os alunos das séries finais do EF II têm sobre a língua espanhola, seus falantes 

e suas culturas? 

A investigação qualitativa está orientada a compreender fenômenos educativos e 

sociais e, de acordo com Esteban (2010, p. 127), esse aspecto pode ser decisivo na definição 

do paradigma desse estudo metodológico, posto que 

 

[a] pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada  

à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à 

transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada de decisões e 

também ao descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de 

conhecimentos. 

 

Essa autora considera que um paradigma não está embasado somente em seus 

procedimentos metodológicos, mas também nas bases teórica e epistemológica. Portanto, no 

paradigma qualitativo, o pesquisador tem por objetivo compreender fenômenos educativos e 

sociais. Considero que este estudo está inserido nesse paradigma, porque, ao estudar as 

representações dos alunos de espanhol do EF II, posso compreender seus discursos em sala de 

aula, consequentemente o porquê das representações, e como são interpretadas, reformuladas, 

entendidas e proferidas de modo particular pelos participantes de pesquisa.  

Outro aspecto que define o estudo qualitativo é o seu caráter interpretativista. Eisner 

(1998, citado por ESTEBAN, 2010, p.127) destaca que um dos sentidos da interpretação está 

em considerar o que 
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 [...] o pesquisador pretende que as pessoas estudadas falem de si mesmas; 

deseja aproximar-se de sua experiência particular, dos significados e da 

visão do mundo que possuem por meio do que Geertz (1987) denominou 

“descrição densa”.  

 

Ao relatar o que pensa sobre aprender espanhol, o aluno traz referências e visões de 

mundo adquiridas fora e dentro da escola, isto é, ele pode relatar suas experiências com 

falantes de espanhol, viagens, leituras, músicas, filmes etc. Nesta investigação, resgatei as 

representações, as opiniões, as experiências, emoções e as visões de mundo de alunos do EF 

II, grupos com os quais convivi diariamente no contexto escolar. Isso me permitiu chegar às 

representações do que seja adquirir e experimentar este novo mundo, em outras palavras, esta 

nova língua. Para isso, conforme destacam Strauss e Corbin (1990, citados por ESTEBAN, 

2010, p. 135), as atitudes de um pesquisador, nesse caso, devem ser as de escutar, observar e 

apresentar de forma detalhada e holística os resultados tais como foram obtidos. Em seguida, 

os autores esclarecem que é necessário “gerar teoria”, que consiste em “[...] interpretar os 

dados para que possam ser conceitualizados, e os conceitos são assim relacionados a uma 

forma de representação teórica da realidade.” 

Com efeito, é importante salientar que, nas análises que se baseiam na noção de 

representação, não se tem por objetivo buscar ou fixar uma verdade, mas tornar visíveis as 

relações de poder no processo de (re)produção dessas representações. Por isso, nessa 

perspectiva, busco não somente descobrir e mapear as representações, mas também entender 

por que os alunos as têm. 

Além de caracterizar-se como uma pesquisa qualitativa e interpretativista, esta 

investigação foi realizada como um estudo de caso. Goode e Hatt (1968, citados por LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986) afirmam que o estudo de caso destaca-se por constituir-se em uma unidade 

dentro de um sistema mais amplo. Para Serrano (1998, p. 85), o estudo de caso pode ser 

definido como “descrição intensiva, holística e uma análise de uma entidade singular, um 

fenômeno ou unidade social.” O foco está no particular, na unidade, mesmo que, 

posteriormente, sejam evidenciadas semelhanças com outros casos ou situações. Esse método 

busca interpretar um contexto, retratando uma realidade de forma completa e profunda e 

revelando experiências que permitem generalizações naturalísticas. Quanto ao caráter 

etnográfico do estudo, Wolcott (1975, citado por LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 14) informa que 

a pesquisa etnográfica deve preocupar-se 

 

[...] em pensar o ensino e aprendizagem dentro de um contexto cultural 

amplo. Da mesma maneira, as pesquisas sobre a escola não devem se 
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restringir ao que se passa no âmbito da escola, mas sim relacionar o que é 

aprendido dentro e fora da escola. 

 

Nesse âmbito, Wolcott (1975, citado por SERRANO, 1998) explica que, para ser 

etnográfica, a leitura e a interpretação do pesquisador deve ser semelhante ou tão apropriada 

como a de um membro do grupo pesquisado. Por isso, conforme Firestone e Dawson (1981, 

citados por SERRANO, 1998) dentre os critérios que uma abordagem etnográfica deve seguir 

destacam-se: 

 O problema de investigação deve ser redescoberto no campo de trabalho; 

 O pesquisador deve realizar a maior parte do trabalho de campo pessoalmente; 

 O investigador deve ter tido uma experiência com outros povos de outras culturas; 

 A abordagem etnográfica deve combinar vários métodos de coleta; 

 O relatório etnográfico tem de mostrar uma grande quantidade de dados primários. 

É a partir dessas características que considero que esta pesquisa tem um cunho 

etnográfico, visto que apresenta quatro dos cinco critérios destacados. Como professora do 

grupo, identifiquei o problema a ser pesquisado, realizei toda a pesquisa pessoalmente, em 

aproximadamente 12 meses, observando e entrevistando o grupo com o qual trabalho e 

combinei vários instrumentos de geração de dados, os quais explano com mais detalhes no 

tópico seguinte.  

Por outro lado, de acordo com Davies (1999), na pós-modernidade, não há uma 

verdade única, tudo é movente e fluido. Logo, as questões sociais podem ser vistas e refletidas 

por variadas perspectivas e o pesquisador não terá uma verdade única e fixa, mas possíveis 

constatações e pontos de vista no contexto de pesquisa. Nesse tipo de investigação, as 

identidades também são consideradas fluidas e instáveis. Van Maanen (1988, p.125) destaca 

que 

 

[a] etnografia ainda pode ser arcaica em termos de tecnologia, exigindo 

apenas um pesquisador de campo, tempo, pessoas para entrevistar, e alguns 

materiais escritos. Mas a etnografia se tornou muito sofisticada em termos de 

entendimento dos problemas práticos, filosóficos e epistemológicos 

enfrentados por aqueles que optam por estudar o mundo social. 

 

Conforme Van Maanen (1988, p.127), nesse tipo de investigação, as “representações 

culturais são deixadas abertas e são objeto de discussão por pesquisadores de campo e 

informantes também.” Van Maanen (1988) e Davies (1999) defendem que, na etnografia, é 

preciso buscar as múltiplas vozes e concepções dos participantes por meio de relatos, 

entrevistas, questionários, observações e anotações de campo. Por isso, o que define um texto 
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na etnografia são a reflexibilidade e a polifonia no discurso, além do caráter dialógico, ou 

seja, um contínuo diálogo entre interpretador e interpretado, promovendo, desse modo, uma 

inter-relação entre a experiência e a interpretação. Em outras palavras, a pesquisa que tem 

caráter etnográfico pode promover entendimentos mais amplos a respeito dos problemas e das 

questões culturais característicos de uma comunidade.  

Quanto ao conceito de cultura, Geertz (1973, p.4) define esse termo a partir de Max 

Weber ao afirmar que “acreditando [...] que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise.” 

Essas teias são estruturas de significados socialmente estabelecidas, desse modo, para Geertz 

(1973, p.14), a análise cultural consiste em escolher entre essas estruturas de significação os 

códigos estabelecidos, em realizar uma avaliação das conjecturas e em “traçar conclusões 

explanatórias a partir das melhores conjecturas e não a descoberta dos significados e o 

mapeamento de sua paisagem incorpórea.” 

Por outro lado, não posso deixar de ressaltar que devemos manter também a 

autoridade ética sobre a pesquisa, isto é, a fidelidade entre o que foi visto durante o período de 

geração de dados e o que se apresenta no relatório final. Para Esteban (2010), investigar o 

grupo com o qual se trabalha faz com que o observador realize o difícil exercício de equilibrar 

seu papel como pesquisador e, ao mesmo tempo, pessoa próxima e sensível à realidade que 

tenta conhecer, compreender ou transformar. De acordo com Hammack (1997, citado por 

ESTEBAN, 2010), esse tipo de trabalho pede uma reflexão sobre a possibilidade de que o 

docente assuma dois papéis (professor e pesquisador) sem prejudicar os estudantes. Hammack 

(1997 citado por ESTEBAN, 2010, p. 219) listou possíveis dilemas pelos quais um professor-

pesquisador pode passar, entre os quais destaco: o que seria prática e o que seria pesquisa, 

uma possível alteração do atendimento aos alunos tendo em vista as necessidades da pesquisa, 

a separação justa e adequada entre o duplo papel de docente e pesquisador durante o processo 

de investigação. O autor explica que é necessária uma análise minuciosa sobre a possibilidade 

de que o docente desenvolva os dois papéis sem prejudicar os alunos. Ainda que o ato de 

observar sistematicamente o próprio grupo seja para muitos uma atividade polêmica, para 

Hammack (1997, citado por ESTEBAN, 2010),esse tipo de configuração é muito bem vista 

no campo acadêmico. Ainda segundo esse autor, havia uma crise na pesquisa acadêmica na 

qual se definiam os problemas educacionais à margem da realidade social e escolar. Na 

verdade, deveria ocorrer justamente o contrário, visto que, para Serrano (1998), os estudos 

etnográficos na educação têm por objetivo colaborar com a melhoria da prática educativa, a 

fim de propiciar a inovação de todos os elementos que intervêm no processo educativo. 
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Como professora e pesquisadora, acredito que este estudo não traz apenas 

contribuições para a minha prática em sala de aula, mas pode trazer reflexões sobre o status 

secundário da disciplina língua espanhola e, portanto, sobre seu valor no Brasil e as 

representações e os posicionamentos que normalmente permeiam os discursos e os 

comportamentos dos estudantes que estão em contato com essa língua.    

Além disso, Esteban (2010) constata que a pesquisa etnográfica educacional é, por 

excelência, um dos métodos mais importantes, pois orienta a compreensão, para abordar a 

análise das interações entre os grupos sociais e culturais diferentes que estão inseridos no 

âmbito educacional e também acerca da organização social e cultural das escolas. O método 

de geração de dados obedece a uma corrente sequencial, na qual uma abordagem estará 

subordinada à outra e o resultado do uso de um instrumento metodológico servirá como base 

para o uso do recurso seguinte. É o que defende Del Rincón (1997 citado por ESTEBAN, 

2010, p. 163), ao afirmar que 

 

[o] processo de pesquisa etnográfica tende a seguir um modelo cíclico em 

forma de espiral, no qual os objetivos e os instrumentos podem voltar a ser 

definidos em cada ciclo. [...] Esse desenvolvimento permite considerar novas 

questões e focalizar progressivamente os aspectos a analisar por meio da 

coleta e da análise de dados contínua. 

 

A etnografia é um tipo de pesquisa qualitativa que apresenta um caráter cíclico na 

geração e análise de dados. Serrano (1998) informa que, na investigação qualitativa, a análise 

de dados não é a última fase da pesquisa, uma vez que o processo é cíclico. Desse modo, 

durante o período de pesquisa, entrevistei os mesmos participantes por diversas vezes. Por 

conseguinte, os dados são vistos como tendências, tipologias ou padrões que precisam ser 

traduzidos em forma de categorias e reduzidos ao longo de todo o processo.  

Na análise de dados, guiei-me também pelas concepções de Latorre e González (1987, 

citados por SERRANO, 1998). Esses autores esclarecem que o procedimento de análise de 

dados define-se como a etapa de busca sistemática e reflexiva da informação obtida por meio 

dos instrumentos. Eles defendem que essa fase é um dos momentos mais importantes do 

processo de pesquisa e significa trabalhar os dados, organizá-los em unidades, sintetizá-los, 

procurar regularidades e descobrir o que é relevante na constituição da pesquisa. Na visão de 

Serrano (1998, p.102), o sentido da análise de dados na pesquisa qualitativa consiste em 

 

[r]eduzir, categorizar, clarificar, sintetizar e comparar a informação com o 

desígnio de obter a visão mais completa possível da realidade do objeto de 
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estudo. [...] o processo de análise é sistemático e ordenado, ainda que não 

rígido, obedecendo a um plano, considerando-se intelectualmente artesanal.  
 

 

De acordo com Colas (1992 citado por SERRANO, 1998), a redução dos dados 

significa selecionar, focar, abstrair e transformar os dados, de modo que seja possível 

estabelecer hipóteses ou conclusões. Por ter esse aspecto cíclico, o processo de análise de 

dados não termina na interpretação, implica replanificação e feedback (retroalimentação) 

continuado, que levem a uma reflexão sobre os dados antes de iniciar novamente o processo, 

que, certamente, não será idêntico. Por isso, essa etapa exige um grande rigor, de modo que o 

mais importante é não ficar na simples descrição, mas chegar a uma interpretação dos dados. 

Nesse caso, torna-se conveniente para o pesquisador a elaboração de um resumo dos dados 

obtidos e a busca por uma teoria que os fundamente melhor.  

A etapa mais importante da análise é a interpretação dos dados. Conforme Serrano 

(1998, p.125), nessa fase da pesquisa, não é suficiente a simples descrição do fato, é 

necessário entender a realidade de modo profundo. Por isso, para entender sobre o que e o 

porquê de determinado dado, é importante uma reflexão sistemática e crítica do processo de 

investigação, por meio de comparações, contrastando o pensamento teórico e a prática. 

Foucault ([1969]/2008) afirma que os discursos [enquanto representações] são feitos de signos 

e o que eles fazem é mais que nomear coisas, (cf. Considerações Iniciais). É esse “mais” que 

pretendo fazer aparecer, que pretendo descrever. No processo de análise de dados, ao qual me 

proponho realizar nesta pesquisa, não se descartam outras possibilidades de interpretações, 

isto é, a análise não se fecha em apenas uma linha de interpretação, pois me pauto nas 

considerações realizadas por Silva (1995; [1999]/2010; [2000]/2007) a respeito das fluidez 

das identidades dos sujeitos. Considero que os participantes desta pesquisa, assim como este 

autor problematizou em seus estudos, apresentam na instabilidade de suas identidades, 

posturas complexas e contraditórias. E é por meio dessa perspectiva que desenvolvo a análise 

discursiva dos dados gerados nesta pesquisa. 

 

1.2 Os instrumentos de pesquisa 

 

Para um melhor entendimento desse processo de busca pelos resultados no uso dos 

instrumentos de pesquisa, segue figura elaborada por Del Rincón: 
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Figura: 1.2.1 Processo etnográfico segundo um modelo em espiral. 

Fonte: Del Rincón (1975, citado por ESTEBAN, 2010, p. 164) 

 

Na figura 1.2.1, o processo de pesquisa etnográfica segue um modelo espiral, isto é, o 

pesquisador está constantemente em campo, gerando e analisando os dados obtidos, 

redefinindo os objetivos e construindo novas proposições, de modo que, por um percurso 

cíclico, a pesquisa avance continuamente. Com base no esquema apresentado nessa figura, 

iniciei o processo de pesquisa com o projeto, no qual estabeleci os objetivos que orientaram a 

primeira coleta de dados.  

Apliquei os dois primeiros instrumentos de pesquisa (questionário e narrativa) durante 

as aulas de espanhol. O questionário sociocultural (Apêndice A), ferramenta aplicada em 

outubro de 2012, teve por finalidade traçar o perfil sociocultural de um grupo de estudantes 

do EF II, formado por quatro turmas de 8º ano, aproximadamente cento e cinquenta e dois 

participantes. Nesse instrumento, havia vinte e duas (22) questões objetivas pela quais pude 

verificar quem eram os participantes por meio dos seguintes dados: idade, nível econômico, 

conhecimentos adquiridos a respeito da língua espanhola fora e dentro do contexto escolar, 

nível de contato com o idioma etc. Segundo Moreira e Caleffe (2008), dentre as vantagens do 

uso dos questionários destacam-se: uso eficiente do tempo, perguntas padronizadas, 

anonimato para o respondente e a possibilidade de alta taxa de retorno. 

Quanto à narrativa (Apêndice B), instrumento que utilizei em novembro de 2012, foi 

apresentado de modo descritivo e explicativo. Solicitei aos cento e doze participantes do 8º 

ano que narrassem por escrito como foram os primeiros contatos com a língua espanhola nos 

6º e 7º anos descrevendo na narrativa: o fato que mais os marcou, a primeira aula e a primeira 
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prova de espanhol, suas expectativas em relação à aprendizagem de espanhol, uma atividade 

que os marcou no 6° ano, os temas trabalhados em aula, por meio de exercícios, jogos, 

músicas, vídeos etc. As questões que guiaram a narrativa eram abertas, logo, não houve 

indução a uma resposta. Usei essa ferramenta de geração de dados para resgatar o contato 

inicial dos alunos com a língua espanhola e sua aprendizagem, uma vez que, no momento da 

aplicação, estavam no 8º ano e a escola oferece a língua espanhola a partir do 6º ano. Ao ler 

as narrativas, pude verificar como eram suas expectativas em relação à nova língua 

estrangeira e quais representações os participantes têm/tinham em relação ao que é/era a 

língua espanhola. O texto foi escrito em língua portuguesa, pois minha finalidade não era 

avaliar o nível de proficiência linguística dos alunos em língua espanhola, mas delinear suas 

representações sobre a aprendizagem desta língua.   

 Para Serrano (1998), a narrativa autobiográfica é o relato de uma pessoa ou grupo 

sobre fatos vivenciados anteriormente. É importante esclarecer que, nesta pesquisa, os 

participantes narraram eventos marcantes e pontuais, ou seja, apenas alguns aspectos de sua 

vida escolar, portanto, o uso da narrativa pressupõe certa projeção ao passado. Por se tratar de 

narrativas produzidas pelos próprios participantes, nos moldes da pesquisa etnográfica, o 

instrumento também poderia ser denominado como autobiografia, que consiste em narrar as 

próprias experiências, inquietudes, aspirações, atitudes etc. A narrativa autobiográfica era 

estruturada, uma vez que foi estabelecida uma pergunta inicial que direcionou os participantes 

em suas narrações, uniformizando os temas que deveriam narrar. 

Ao fazer uma pré-análise dos dados, notei que alguns alunos responderam aos 

questionários, porém, não estiveram presentes na aula em que apliquei a narrativa. O contrário 

também aconteceu, alguns estudantes faltaram no dia da aplicação do questionário e estiveram 

presentes no dia em que usei o segundo instrumento de pesquisa. Por isso, considerando que, 

para realizar a triangulação dos dados, é importante que os participantes da pesquisa tenham 

passado por todas as etapas de geração de dados, selecionei primeiramente aqueles estudantes 

que participaram das duas primeiras etapas da pesquisa. 

Em seguida, realizei a interpretação e a análise inicial. A partir da narrativa, fiz a 

primeira categorização dos dados, isto é, verifiquei quais temas eram recorrentes. Encontrei 

uma série de representações e realizei, entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, uma pré-

categorização, análise, interpretação e redução dos dados. Entre as representações mais 

recorrentes encontrei:  

 o espanhol é fácil e parecido com o português, mas com as regras gramaticais, e os 

falsos cognatos, ou “falsos amigos”, a aprendizagem torna-se difícil; 
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 o espanhol tem papel comunicativo e função utilitarista. É importante para formação 

profissional no mercado de trabalho, viagens e intercâmbios e 

 aulas divertidas versus aulas chatas, com o uso de diversas estratégias de ensino de 

línguas e de recursos audiovisuais e lúdicos (jogos, vídeos, gincanas, brincadeiras, música, 

filmes etc). 

Quanto ao último tópico, muitos estudantes relataram, com detalhes, sobre como eram 

as aulas de espanhol nos 6º, 7º e 8º anos, entretanto, considero que, em razão dos objetivos 

propostos para esta investigação, essa categoria poderá ser tratada, com profundidade, em 

outras pesquisas.   

Também entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, fiz a seleção dos participantes que 

foram entrevistados no primeiro semestre de 2013. Considerando que o critério de seleção foi 

verificar quais participantes tinham respondido tanto ao questionário como à narrativa inicial, 

realizei a seleção dos participantes e, com base nas primeiras constatações e categorizações, 

redefini os meus objetivos para gerar novos dados que pudessem ampliar meu entendimento 

sobre os fatos relatados pelos participantes. Em abril e maio de 2013, elaborei e apliquei a 

entrevista por escrito a vinte estudantes. Iniciei as entrevistas individuais (Apêndice C). 

Enviei as perguntas pela rede social facebook a alguns alunos na tentativa de obter mais 

rapidamente as respostas dos participantes, pois alguns estudantes informaram que o envio 

por internet seria mais rápido, fácil e prático. E a outros que tinham o acesso restrito devido 

ao controle e disciplina dos pais e responsáveis entreguei pessoalmente, em via impressa. 

Eram vinte participantes selecionados a partir do critério estabelecido e das primeiras 

observações. No roteiro da entrevista, havia seis perguntas gerais e subjetivas, isto é, comuns 

a todos os informantes; tendo em vista que meu objetivo era saber se eles mantinham a 

mesma opinião sobre o que tinham escrito na narrativa, se algo havia mudado e sua 

justificativa para a mudança. Questionei o que significava aprender espanhol, como o ensino 

dessa língua é/era visto pelos seus colegas da instituição, como deveria ser uma aula de 

espanhol e o que significava, para eles, aulas divertidas e chatas. Elaborei essas perguntas 

para entender as primeiras representações que apareceram nas narrativas, sobretudo o que 

significava, para eles, aprender espanhol. Esse procedimento tinha por finalidade confrontar, 

confirmar ou refutar as primeiras representações, visto que os participantes mostraram 

algumas opiniões em comum acerca da língua espanhola. Além das seis questões gerais, fiz 

dois ou três questionamentos específicos, elaborados a partir dos aspectos específicos 

presentes nas narrativas. Das vinte entrevistas enviadas, recebi apenas dez respostas. A outra 

metade não respondeu a primeira tentativa. Por isso, na tentativa de obter mais dados, realizei, 
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pessoalmente, e em horários extraclasse, entrevistas em duplas ou em grupos de três pessoas 

(Apêndice C), aos vinte alunos da etapa anterior. Cabe ressaltar que os encontros para as 

entrevistas foram realizados na escola onde eles estudavam e todas as conversas foram 

realizadas em português. 

As entrevistas eram semiestruturadas com perguntas fixas, ou seja, previamente 

elaboradas a partir da narrativa. Conforme apontam Moreira e Caleffe (2008), ao longo do 

encontro, podem ser introduzidas novas questões, dando ao entrevistador maior liberdade 

nesse momento da pesquisa. Hitchcock e Hughes (1995, citados por MOREIRA; CALEFFE, 

2008, p. 166) ressaltam que as entrevistas não estruturadas, muitas vezes, podem ser 

denominadas como “conversa com um propósito”, nelas não há um modelo com perguntas 

fixas, mas há certa estrutura. A principal vantagem no uso da “conversa com um propósito” é 

que se pode criar um ambiente agradável, no qual os participantes se sintam mais à vontade 

para realizar suas reflexões e isso é importante, especialmente, quando se trabalha com 

crianças e adolescentes; no caso desta pesquisa, com adolescentes.  

Durante o período de geração de dados, fiz observações sistemáticas com anotações de 

campo, pois, dessa maneira, pude esclarecer, reformular ou confirmar as constatações às quais 

cheguei ao longo da investigação. Essas observações estenderam-se até setembro de 2013, 

pois, à medida que encontrava determinada representação, eu recordava-me de conversas 

informais que tive com meus alunos, a partir das quais pude tecer reflexões valiosas acerca 

das opiniões dos participantes. 

Após as observações e anotações de campo, relacionadas às primeiras categorizações 

obtidas a partir do questionário inicial, da narrativa e da primeira entrevista, selecionei os 

alunos para a última etapa: a entrevista gravada em áudio (Apêndice D). A entrevista foi 

realizada com três participantes no dia 08 de julho de 2013, período de férias escolares, na 

instituição em que os alunos estudam, com autorização da equipe gestora e dos pais e 

responsáveis, por meio de termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice E). Drigo, 

Lalita e Mika pertenciam a turmas diferentes de 8º ano, em 2012, e essa configuração 

manteve-se em 2013, quando passaram para o 9º ano. Em seguida, fiz uma nova análise e 

interpretação desses dados, elencando informações obtidas pelas observações de campo. E, a 

fim de esclarecer o que foi dito no dia 08 de julho, após nova análise de dados, realizei uma 

entrevista no dia 26 de agosto de 2013. Solicitei novamente uma breve conversa coletiva com 

os mesmos participantes apenas para confirmar uma reflexão encontrada em seus discursos. 

Na realidade, essa última entrevista foi somente uma conversa informal, visto que apenas 

questionei sobre como os livros didáticos de geografia e história dos 8º anos apresentavam a 
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América Latina, aspecto mencionado na entrevista anterior e que eu queria confrontar com 

minha interpretação. As entrevistas foram gravadas apenas em áudio e foram usados 

pseudônimos na transcrição. Finalmente, gerei novos dados para confirmar, reduzir e ajustar 

tais categorias de análise. 

Em suma, nos moldes da pesquisa qualitativa, Moreira e Caleffe (2008) apontam o uso 

de três ferramentas na coleta de dados: questionário, observação e entrevistas (individual e 

coletiva). Serrano (1998) sugere o uso da narrativa autobiográfica para o entendimento dos 

dados gerados com os participantes.  

Esta abordagem metodológica obedeceu a uma sequência de uso desses instrumentos. 

No quadro que se segue, encontra-se um breve resumo das etapas do processo de geração de 

dados com os instrumentos e o período em que eles foram utilizados.  

 

Instrumentos de geração de dados 

Instrumento Período 

Questionário sociocultural – perfil do aluno Outubro de 2012 

Narrativa por escrito Novembro de 2012 

Entrevista por escrito Abril e maio de 2013 

Entrevista coletiva final gravada em áudio 08 de julho de 2013 

Entrevista gravada em áudio  

(conversa informal) 

26 de agosto de 2013 

Diários de campo da pesquisadora Outubro de 2012 a setembro de 2013 
Quadro 1.2: instrumentos de geração de dados 

 

1.3 O contexto de pesquisa 

 

Em 2012, época em que os estudantes estavam no 8º ano, a escola oferecia, no EF II, 

duas aulas de 45 minutos, por semana, de língua espanhola e de língua inglesa. As aulas de 

espanhol aconteciam em horários intercalados (segunda, quarta ou sexta-feira), porém, nesse 

período, uma turma tinha, toda segunda-feira, duas aulas de espanhol seguidas no primeiro 

horário da manhã. Com esse grupo, eu tive de adotar estratégias diferentes: as atividades 

deveriam ser variadas e em maior quantidade, com exercícios que trabalhassem as habilidades 

de escrita, leitura, audição e oralidade. Considerando que esses estudantes teriam mais tempo 

que os demais, pois as aulas aconteciam apenas na manhã de segunda-feira, as tarefas de casa 

eram mais desafiadoras e complexas. Muitas vezes, em vez de trazer um material pronto e 

pesquisado, eu solicitava aos alunos que fizessem pesquisas na internet sobre o próximo tema 

da aula para serem apresentadas rapidamente na semana seguinte.   
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Com relação às aulas de língua inglesa, é importante explicar que, na instituição onde 

realizei a pesquisa, estas iniciam-se no primeiro ano do EF e estendem-se até o 9º ano, ou 

seja, o aluno estuda inglês durante nove anos, por quase uma década, enquanto que a língua 

espanhola começa a ser estudada no 6º ano do EF. O estudante, portanto, tem apenas quatro 

anos de contato formal com o espanhol, ou seja, menos da metade do total de tempo de 

estudos da língua inglesa.  

É importante lembrar que, com a Lei 11.161/05, assinada pelo ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e pelo ex-ministro da educação, Fernando Haddad, o espanhol é de oferta 

obrigatória no ensino médio (EM), mas facultativa no ensino fundamental, portanto, se a 

escola ou a Secretaria de Estado da educação de Goiás (SEDUC/GO) optar por retirar o 

ensino de espanhol como língua estrangeira (ELE) da grade curricular, haverá, para isso, o 

respaldo legal. 

Embora tenha finalizado a geração de dados em 2013, e como havia afirmado, havia 

duas aulas de espanhol, situação até privilegiada se a compararmos com outras escolas, onde 

os professores ministravam apenas uma aula semanal, em 2014, houve uma mudança. Na 

escola onde trabalho, as aulas de espanhol foram reduzidas, de duas para uma, situação que se 

repetiu em algumas (poucas) escolas. Na maioria das instituições escolares públicas do 

estado, as aulas de espanhol foram excluídas da grade curricular. Segundo a diretora da 

escola, a SEDUC-GO ofereceu cinco tipos de matrizes curriculares. Em duas, havia apenas 

uma aula de espanhol por semana; nas outras três, nenhuma. Soube, por alguns colegas de 

trabalho, que muitas escolas optaram pela matriz curricular que não tinha aula de espanhol e 

muitos professores que tinham carga horária completa em uma escola tiveram de buscar mais 

turmas em outras escolas, inclusive no EM, para completar uma carga horária compatível à do 

ano anterior. Com efeito, essa medida resulta em mais trabalho para o professor, pois haverá 

um número de turmas e alunos muito maior do que no ano anterior, dificuldades em encontrar 

tempo para uma formação continuada e desvalorização do professor e da matéria ensinada.  

É necessário salientar que a instituição onde ministro aulas optou por uma matriz em 

que permanecem duas aulas de inglês e ocorre a redução para uma aula de espanhol. De 

acordo com a diretora da escola onde trabalho, a tendência do governo de Goiás é unificar a 

matriz curricular do Estado, ou seja, é possível que, em breve, o ensino de língua espanhola 

seja oferecido apenas no EM. A partir dessa medida, noto como a política educativa no Brasil 

está sendo encaminhada. Com duas aulas de inglês e uma ou nenhuma de espanhol no EF II, 

pode-se reproduzir o discurso de apagamento e invisibilização de inúmeros povos latino-

americanos, falantes de espanhol e reforçar a falta de importância do ensino de língua 
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espanhola nas escolas, ao mesmo tempo em que permanece a hegemonia de países falantes de 

língua inglesa [leia-se países dominantes economicamente]. Conforme os PCNs (MEC, 2005, 

p. 46) ensinar língua está além do componente linguístico, mas “supõe conhecer, também e 

principalmente, os valores e crenças presentes em diferentes grupos sociais, que certamente 

entrarão em contato [...] com os próprios valores e crenças já em circulação no grupo social 

em que está inserido o aprendiz [...]”. Considerando esse ponto de vista, que assume o ensino 

de língua como papel importante na formação cidadã do aluno, como desenvolver em poucas 

aulas o que é sugerido pelos documentos oficiais? 

Segundo Lessa (2004, p. 25), o silenciamento e invibilização são efeitos de discursos 

distorcidos e colonizadores presentes nos meios midiáticos e institucionais. Nas palavras da 

autora: 

 

Ressalto o fato de que, muitos discursos sobre a globalização 

intensificam a ideia negativa sobre a América Latina, que por um 

lado, reitera os discursos colonialistas e, por outro, desconsidera as 

múltiplas temporalidades e as diversidades culturais do continente. 

 

 

Lessa (2004, p. 75) entende por silenciamento “[...] uma outra face das ações 

discursivas colonialistas, que é a que se oculta, a face do não dito, do ignorado, do apagado, 

silenciado e esquecido: tudo aquilo que não deve ser comentado nem ensinado/aprendido.” 

Conforme Huckin (2002, citado por LESSA, 2004), o silenciamento discursivo pode ser 

configurado como uma forma de dominação e de poder que se exerce quando e onde nada se é 

e se diz. Logo, o ato de reduzir ou excluir o ensino de espanhol nas escolas públicas é uma 

forma de silenciamento dos povos falantes de espanhol e, ao mesmo tempo, exercício de 

poder das instituições governamentais sobre a sociedade brasileira ao reproduzir a 

representação [enquanto manifestação do discurso] de que não é necessário estudar espanhol 

nas escolas de EF II.  

Nesse contexto, proponho o seguinte questionamento: como tornar visíveis povos que 

foram e são silenciados pelos meios de comunicação, pelas instituições governamentais e por 

medidas como essas que promovem a exclusão não somente do ensino de espanhol nas 

escolas públicas, mas que também podem, principalmente, promover a exclusão de povos e 

culturas falantes dessa língua? 

Vale salientar que a SEDUC/GO utilizou como argumento para a redução das aulas de 

espanhol a insuficiência de professores dessa língua estrangeira. É notável que, todo ano, 

inúmeros professores, de diversas áreas, abandonam o ensino público e a insuficiência é 
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generalizada, isto é, o déficit estende-se ao ensino de outras disciplinas. Com efeito: que 

medidas as autoridades tomaram? Reduziram também o número de aulas das outras 

disciplinas? Seria esse o caminho para solucionar o déficit de professores nas escolas 

públicas? Seria esse o caminho para solucionar a crise educacional no país? Ou a origem do 

problema, de fato, é outra?  

Noto ainda que a lei nos ampara, por um lado, com a inclusão do ensino de espanhol 

nas escolas regulares de ensino fundamental (EF) e médio (EM), mas, por outro,há uma 

contradição quando se verifica que, no discurso apresentado no documento, enuncia-se que no 

EM trata-se de uma “oferta obrigatória” e no EF a “oferta é optativa”. Tal fato desampara o/a 

professor/a e o/a aluno/a, mas a medida tomada pelo governo estadual, em 2014, tem respaldo 

legal.   

 

1.3.1 O perfil do grupo  

 

A partir do questionário, notei que os participantes desta pesquisa estudaram na 

instituição desde a educação infantil e começaram a estudar espanhol, formalmente, no 6º ano, 

primeiro ano de oferta do espanhol na escola. Observei, durante as aulas e em todo o período 

da pesquisa, que determinados grupos de alunos estavam juntos desde a educação infantil – 

cursada no período vespertino – e permaneceram nas mesmas turmas do 6º ao 9º ano – 

realizado no período matutino. Por isso, a relação entre alguns participantes era bastante 

próxima e íntima: estudavam juntos em horários extraclasse, viajavam, iam a festas, 

praticavam atividades de lazer e tinham uma rotina similar. Esse fato contribuiu positivamente 

na geração de dados, pois os participantes sentiam-se à vontade ao expressar suas opiniões 

fora e dentro da sala de aula e permitiam-se, em determinados momentos das entrevistas, ter 

entre si posturas tanto convergentes quanto divergentes.  

Quanto ao perfil do grupo de estudantes do EF II – cento e cinquenta e dois estudantes 

de quatro turmas do 8º ano – elaborado a partir dos dados gerados por meio do questionário, é 

o que apresento no quadro que se segue: 

 

PERFIL SOCIOCULTURAL DO GRUPO – 8° ANO (outubro de 2012) 

Idade 12 anos = 4,5%                      13 anos = 64% 

14 anos = 27%                       15 anos = 4,5% 

Transporte utilizado para ir à escola Carro = 60,5%                        Moto = 1,3% 

Ônibus = 21% 

A pé∕transporte particular (Van) = 19,7% 

 Casa própria = 84,2%          Casa alugada = 13,8% 
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Moradia Outra = 2,6% 

Nível de instrução do Pai Ensino Fundamental incompleto = 4,6% 

Ensino Fundamental completo = 5,9% 

Ensino Médio incompleto = 3,9% 

Ensino Médio completo = 13,1% 

Superior incompleto = 7,8% 

Superior completo = 23% 

Mestrado ou doutorado = 5,9% 

Não soube informar = 36,8% 

Nível de instrução da Mãe Ensino Fundamental incompleto = 2,6% 

Ensino Fundamental completo = 4,6% 

Ensino Médio incompleto = 1,3% 

Ensino Médio completo = 12,5% 

Superior incompleto = 9,2% 

Superior completo = 42,7% 

Mestrado ou doutorado = 7,2% 

Não soube informar = 21% 

Veículo próprio de locomoção – o 

mesmo aluno marcou mais de uma 

opção. 

Carro = 90,7%                            Moto = 15,7% 

Bicicleta = 12,5%                       Não tem = 5,9% 

 

Computador em casa 

Não tem = 3,9%              Sem internet = 4,6% 

Com internet = 32,8%  

Mais de 1 computador com acesso à internet = 59,8% 

Tempo no computador 0 – 1h = 25%                          2h – 3h = 26,9% 

3h ou mais = 40,1% 

Estudou espanhol em outra escola
3
 Sim = 16,4%                              Não = 82,8% 

Quadro 1.3.1: Perfil sociocultural do grupo – oitavo ano 

 

Como se vê no quadro, o grupo apresenta um perfil econômico estável, próprio da 

classe média, pois muitos moram em casa própria, têm carro e mais de um computador em 

casa. Além disso, eles estão bastante ligados ao mundo virtual, pois permanecem por um 

longo tempo (40% por mais três horas) diante do computador. Esse dado é essencial para o 

entendimento e a análise das representações sobre a língua espanhola, posto que, no próximo 

capítulo, explico que o perfil do grupo e seus comportamentos fazem parte de uma geração de 

jovens que, além de estar ligada ao mundo virtual, tem formas diferentes de ver o mundo. 

Nesse grupo de participantes, há Drigo, Lalita e Mika
4
. Cada estudante pertencia a 

uma turma diferente em 2012, quando estavam no 8º, e em 2013, quando passaram para o 9º 

ano. Os três alunos participaram de todas as etapas da pesquisa, ou seja, responderam ao 

                                                           
3
 A escola oferece espanhol a partir do sexto ano até nono ano do EF II, e essa porcentagem (82,8%) 

possivelmente tenha aparecido porque os participantes estudam nesta instituição desde a primeira fase do EF. 
4
É importante esclarecer que foram usados pseudônimos na identificação dos participantes, portanto, por 

questões éticas suas identidades foram mantidas em sigilo. 
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questionário e à narrativa, foram entrevistados e observados durante todo o período de 

pesquisa. Os participantes apresentaram as seguintes características: 

 

Perfil DRIGO LALITA MIKA 

Idade 15 13 13 

Transporte utilizado para 

ir à escola 

Van  Van Carro 

 

Moradia 

Casa própria Casa própria Casa própria 

Nível de instrução do Pai Ensino Médio 

completo 

Ensino superior incompleto Não soube 

informar 

Nível de instrução da 

Mãe 

Ensino Médio 

completo 

Superior completo Superior 

incompleto 

Veículo próprio de 

locomoção – o mesmo 

aluno marcou mais de 

uma opção 

Carro Carro Carro 

 

Computador em casa 

Mais de um 

com internet 

Mais de um com internet Um com 

acesso a 

internet 

Tempo no computador 2 a 3 horas Mais de 3 horas 2 a 3 horas 

Estudou espanhol em 

outra escola 

Não  Não Não  

Frequência com que 

houve músicas em 

espanhol 

Raramente – 

quando a 

professora 

passa 

De vez em quando – nos 

seriados 

Raramente – 

quando a 

professora 

passa 

Assistiu a filme em 

língua espanhola 

Não Não Não  

Assistiu a seriado em 

espanhol 

Não  Sim Não  

Acessa páginas em 

espanhol na internet 

Raramente – 

pesquisa 

escolar 

Sempre – para manter contatos 

com pessoas que falam 

espanhol. 

Nunca 

Algum familiar estudou 

espanhol 

Não Sim – Mãe Sim – Tio 

Quadro 1.3.2: Perfil do grupo focal – oitavo ano 

 

A partir dos dados expostos nesse quadro, noto que das raras vezes em que Drigo e 

Mika informaram que tiveram contato com a língua espanhola, isso se deu durantes as aulas, 

perfil similar ao grupo de alunos do 8º ano, enquanto Lalita informou que sempre acessa 

páginas em espanhol, ouve músicas em seriados e procura manter amizades e contato com 

falantes desse idioma. Drigo informou que acessa páginas em espanhol apenas quando 

solicitado, ou seja, em pesquisas escolares. Por meio desse perfil, é possível entender e 
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problematizar, no capítulo três, a origem e o contexto em que determinadas representações e 

discursos apareceram nas vozes de Drigo, Lalita e Mika. 

 

1.3.2 O livro didático usado na escola 

 

Em 2012, após analisar os materiais recebidos de diversas editoras, decidi adotar o 

livro didático (LD) Conecta (OSMAN; REIS; ELIAS, 2011) da editora Sociedad General 

Española de Librería (SGEL). São quatro volumes – de 6º ao 9º ano – com oito unidades em 

cada volume. Conforme as autoras (2011, p.03), 

 

[a] proposta da coleção se enquadra nos princípios que inspiram os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Conecta propõe uma 

aprendizagem centrada na formação cidadã do estudante, por isso busca uma 

articulação de ELE com outras disciplinas que fazem parte do projeto 

pedagógico do ensino fundamental [...].
5
 (grifo meu) 

 

Em todos os volumes, havia sugestões de temas transversais e propostas de atividades 

sobre esses assuntos. Durante o período de investigação, abordei todas as temáticas propostas 

nesse LD, porém, toda semana, alternava o uso do LD com outros materiais relacionados ao 

assunto sugerido na unidade do livro adotado. Isto é, com duas aulas semanais, em uma, 

usava o LD e na outra apresentava o tema com algum recurso pedagógico: vídeos, jogos, 

música, material impresso etc. Para iniciar uma unidade temática, diversas vezes, trazia um 

vídeo ou música, por exemplo, e, a partir do tema abordado nesse recurso, propunha um 

debate, no qual os estudantes teriam de expor a sua opinião sobre o assunto, por meio de 

perguntas e problematizações a respeito de sua realidade. As opiniões eram expressas pelos 

estudantes em língua portuguesa, porém eu falava, na maior parte do tempo, em espanhol, de 

modo que todas as aulas eram bilíngues. Isso ocorria, porque minha intenção naquele instante 

era aproximá-los do assunto abordado e promover uma maior participação do grupo. Contudo, 

durante os debates e em outros momentos da aula, solicitava-lhes que repetissem as palavras 

novas aprendidas e, após a repetição, realizava perguntas em espanhol, para que pudessem 

utilizá-las na língua estrangeira. 

Muitas atividades desenvolvidas com o LD e com os materiais que produzi foram 

essenciais para as minhas observações como pesquisadora e para entender o contexto e 

                                                           
5
Citação original: “[...] propuesta se encuadra en los principios que inspiran los denominados Parámetros 

Curriculares Nacionales (PCN). Conecta propone un aprendizaje centrado en la formación ciudadana del 

estudiante; de este modo busca la articulación de ELE con las demás disciplinas que forman parte del proyecto 

pedagógico de la Enseñanza Fundamental […].” 
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problematizar as representações que surgiram sobre a língua espanhola ou sobre o ensino de 

espanhol. Segundo as OCEM-Espanhol (MEC, 2006, p. 136), o papel do professor “passa por 

ser quase o de articulador de muitas vozes”, no papel de pesquisadora. Esteban (2010, p. 214) 

aponta o “eu como instrumento”.  Acredito que professor e pesquisador, nesse aspecto, têm 

papéis similares, ou seja, podem ser vistos como agentes ou orientadores no desvendar dessas 

múltiplas vozes existentes na sala de aula. É nesta perspectiva que apresento, nos próximos 

capítulos, tais observações e problematizações. 

É importante esclarecer que, durante o período de estudos e pesquisa, notei a 

importância de refletir, criticamente, acerca das propostas sugeridas no LD, pois fiz inúmeras 

alterações nos exercícios e atividades do livro. Baseio-me na concepção discutida nos PCNs 

(MEC, 2005) e nas OCEM-Espanhol (MEC, 2006) quando se atribui ao LD a função de 

“ponto de referência”. Ambos os documentos, explicam, nas mesmas palavras, que 

 

[é] fundamental encarar o livro didático como um ponto de referência para o 

trabalho docente, como um recurso facilitador do processo de ensinar e 

aprender, como um guia orientador geral, que auxilia na seleção e 

organização dos objetivos e conteúdos, mas não como o único elemento 

determinante dos primeiros, nem como única fonte de disponibilidade 

linguística em sala de aula [...] 

 

Esse mesmo texto repete-se nos documentos de referência para a educação em páginas 

diferentes, nos PCNs (MEC, 2005, p. 58) e nas OCEM-Espanhol (MEC, 2006, p. 154). De 

fato, considero importante a reflexão crítica do docente sobre o uso do LD tendo em vista que 

sua abordagem deve estar de acordo com as necessidades e o contexto sociocultural do 

estudante.   

Passo ao segundo capítulo, primeiro de análise de dados, no qual discuto e apresento, 

inicialmente, os referenciais teóricos que fundamentam este estudo. Em seguida, analiso com 

uma maior riqueza de detalhes as representações sobre o status da disciplina e sobre a língua 

espanhola. As representações presentes no capítulo são aquelas que já foram bastante 

abordadas e amplamente divulgadas em pesquisas anteriores em todo Brasil, às quais vou 

fazer referência. Elas geralmente originam-se e se consolidam nos meios institucionais: 

comunidade escolar, governo, família, livros didáticos (LDs), documentos oficiais (PCNs, 

2005; OCEM, 2006), professores etc. 
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CAPÍTULO 2: REPRESENTAÇÕES SOBRE A LÍNGUA ESPANHOLA E SUA 

APRENDIZAGEM 

 

As minhas expectativas do español eram grandes, e que era 

aparentemente fácil, mas é muito pelo contrário. Aprendemos, 

mas pouco. Às vezes pelos alunos, pela dificuldade ou pelas 

poucas aulas. Aposto que quase ninguém aprendeu a gramática 

para valer. Falta muita seriedades dos alunos, porque além de 

ser uma vez por semana, acham que não é importante por ser 

uma língua estrangeira. Acho que também a escolha podia ser 

mais rigorosa. Ter atividades extra-curriculares, como música. 

Por isso acho que faltam muitas coisas de ambos lados. Eu 

particularmente acho que não aprendo muito. E aulas de línguas 

deveriam ser mais sérias. (Mika, narrativa – Nov/2012) 

 

 

Neste capítulo, apresento, inicialmente, as noções teóricas problematizadas por Hall 

([2000]/2007) e Silva ([2000]/2007) que orientaram esta pesquisa: língua, cultura, identidade 

e diferença. Na sequência, abordoas concepções foucaultianas de enunciado, discurso, 

formação e prática discursiva e relações de poder, noções teóricas que orientaram os estudos 

de Silva ([1979]/1995; [1999]/2010; [2000]/2007) sobre representação. Reconheço a vasta 

obra teórica de Foucault, porém não me centralizarei em todas as questões conceptuais 

apresentadas neste capítulo, tendo em vista que esta pesquisa está pautada nas reflexões de 

Silva sobre representação e relações de poder. Em seguida, apresento as primeiras 

representações, encontradas nos discursos dos estudantes, e teço as primeiras reflexões acerca 

do processo de ensino-aprendizagem de Espanhol no EF II. 

 

2.1 Língua(gem), cultura, identidade e diferença 

 

Os conceitos problematizados por Stuart Hall ([2000]/2007) e Tomaz Tadeu da Silva 

(1995; [1999]/2010; [2000]/2007) sobre língua, cultura, identidade, diferença e representação 

provêm das discussões propostas pelos Estudos Culturais. Tais noções guiaram as reflexões 

contidas nesta dissertação. Primeiramente, Silva ([2000]/2007, p. 78) explica que a linguagem 

deve ser entendida como um “sistema de significação”, isto é, “uma estrutura instável”. 

Recorrendo a Saussure, afirma que a língua é formada por signos – correspondência entre 

significante e significado – vistos como uma marca ou um traço. Porém, nas palavras de Silva 

([2000]/2007, p. 78), “o signo não coincide com a coisa ou o conceito”. Por isso, o signo não 

é a presença, mas “a metafísica da presença”. Em outras palavras, conforme a linguagem 
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filosófica de Derrida (citado por SILVA [2000]/2007, p. 80), “o signo é caracterizado pelo 

diferimento ou adiamento (da presença) e pela diferença (relativamente a outros signos) [...]”. 

Para Derrida (citado por SILVA [2000]/2007, p. 79), a concepção de que a língua(gem) é 

instável associa-se à ideia de que “o signo carrega sempre não apenas o traço daquilo que ele 

substitui, mas também o traço daquilo que ele não é, ou seja, precisamente da diferença.” Na 

representação, conforme Silva ([2000]/2007), o processo de significação é social, logo, um 

signo destaca-se, em sua particularidade. E sua identidade constitui-se quando é posto em 

comparação e estabelece-se a diferença entre ele e outros signos em uma cadeia de 

significações. Tais reflexões sobre representação fazem parte de duas perspectivas teóricas 

opostas, às quais menciono e explico ao longo do capítulo.    

Antes, tomemos, primeiramente, como exemplo, o enunciado colocado por Silva 

([2000]/2007) para explicar identidade e diferença: “sou brasileiro”. A identidade cultural 

brasileira, marcada pelo enunciado, carrega em si o traço do outro, isto é, a diferença (não sou 

italiano, não sou chinês etc.). A identidade é entendida por Silva ([2000]/2007, p. 89) como 

“um significado –  cultural e socialmente atribuído.” Em outra obra, Silva ([1999]/2010) 

define que a identidade cultural ou social “é o conjunto daquelas características pelas quais os 

grupos sociais se definem como grupos: aquilo que eles são.” No entanto, aquilo que eles são 

é inseparável daquilo que eles não são, por isso identidade e diferença são processos 

inseparáveis. Outro exemplo que ilustra tal aspecto é o enunciado de Mika (cf. Considerações 

iniciais): “o nosso mundo é um, e o deles é outro.” A identidade [brasileira] dela é marcada 

pela diferença entre seu mundo e o mundo dos falantes de espanhol da América Latina.  

Segundo Silva ([2000]/2007, p.80), a língua(gem) vacila, portanto, “[...] a identidade e 

a diferença são tão indeterminadas e instáveis quanto a linguagem da qual dependem.” Desse 

modo, assim como o autor, acredito que identidade e diferença são o efeito do discurso, isso 

quer dizer que elas são produzidas através dos discursos permeados pelas relações de poder. 

Silva ([2000]/2007, p. 89) afirma que, para a teoria cultural, “[...] a identidade e a diferença 

estão estreitamente associadas a sistemas de representação.”Porém, antes de apresentar as 

concepções sobre representação, tomo como base Michel Foucault ([1969]/2008; 

[1979]/1995) que discute e problematiza as noções de enunciado, discurso, práticas e 

formações discursivas,  e relações de poder, conceitos fundamentais para a compreensão do 

conceito de representação. 

 

2.2 Enunciado, discurso, práticas e formações discursivas, representação e relações de 

poder 
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Em a A arqueologia do saber, Foucault ([1969]/2008, p. 98) define enunciado não 

como uma estrutura, mas como uma função: 

 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre 

elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de 

modelos concretos); é uma função de existência que pertence, 

exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, 

pela análise ou pela intuição, se eles „fazem sentido‟ ou não, segundo que 

regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se 

encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). 

 

 

Para Foucault ([1969]/2008, p. 30), a língua(gem) é sempre formada por um conjunto 

de enunciados possíveis, isto é, “um conjunto finito de regras que autoriza um número infinito 

de desempenhos.” O enunciado, entretanto, como função, não pertence ao domínio do sistema 

linguístico, embora nele encontre realização. O enunciado pertence ao domínio do discurso, 

entendido como um conjunto de enunciados social e historicamente constituídos. É 

interessante pensar nos questionamentos que permeiam a obra foucaultiana, nos quais o autor 

destaca: de acordo com quais regras um enunciado foi construído? Por consequência, 

conforme quais regras outros enunciados semelhantes poderiam ser construídos? E na 

descrição dos acontecimentos, como apareceu determinado enunciado e não outro em seu 

lugar? Tais questões estão além do campo linguístico e ampliam-se na perspectiva 

sociocultural.  

Seguindo o percurso das definições, Foucault ([1969]/2008, p. 122) define discurso 

como um “[...] conjunto de sequências de signos, enquanto enunciados, isto é, enquanto lhes 

podemos atribuir modalidades particulares de existência”. Conforme o autor, esse conjunto de 

enunciados se apoia em um mesmo sistema de formação. O sistema de formação constitui-se 

de um feixe de relações, isto é, diferentes elementos estão relacionados uns aos outros de 

modo que os enunciados são regidos por um campo de memória que está ligado às formas de 

hierarquia, subordinação e aproximação. Nas palavras de Foucault ([1969]/2008, p.82), 

 

[p]or sistema de formação é preciso, pois, compreender um feixe complexo 

de relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve ser 

correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou tal 

objeto, para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal 

conceito, para que organize tal ou tal estratégia. 
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Ao problematizar acerca de discurso e enunciado surge o conceito de dialogismo, que 

foi o principio unificador da obra de Bakhtin ([1975]/1997). Conforme este autor, todo 

discurso configura-se em um encontro com outros discursos. Nas palavras de Bakhtin 

([1975]/1997, p. 320), 

 

[o] enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também para o 

discurso do outro acerca desse objeto. A mais leve alusão ao enunciado do 

outro confere à fala um aspecto dialógico que nenhum tema constituído 

puramente pelo objeto poderia conferir-lhe. A relação com a palavra do 

outro difere radicalmente por princípio da relação com o objeto, mas sempre 

acompanha esta última. Repetimos, o enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação verbal e não pode ser separado dos elos anteriores que o 

determinam, por fora e por dentro, e provocam nele reações-respostas 

imediatas e uma ressonância dialógica.  

 

Cada vez que produzimos um enunciado, participamos de um diálogo com outros 

discursos. O enunciado não existe fora das relações dialógicas, pois está atravessado pelo 

discurso alheio. Portanto, o dialogismo configura-se a partir das relações de sentido que se 

estabelecem entre dois enunciados. Foucault ([1969]/2008, p.55) considera que discurso são 

“práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam”e, por isso, não somente 

nomeia coisas, mas também, cria coisas. Se o enunciado é visto como função e discurso como 

um conjunto de enunciados, logo, o discurso deve ser visto como uma prática que possibilita a 

produção de sentidos e não apenas como o ato de nomear coisas. Portanto, ao descrevermos a 

constituição dos objetos de um discurso, estamos tentando identificar, também, as relações 

que caracterizam uma prática discursiva. Foucault ([1969]/2008, p. 43) explica que  

 

[n]o caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva.  

 

Para Foucault ([1969]/2008, p. 133), a prática discursiva é “um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 

dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa”. O autor ([1969]/2008, p.51) afirma que as 

relações discursivas não são internas e tampouco externas ao discurso, elas estão no limite do 

discurso. 
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As relações discursivas, como se vê, não são internas ao discurso: não ligam 

entre si os conceitos ou as palavras; não estabelecem entre as frases ou as 

proposições uma arquitetura dedutiva ou retórica. Mas não são, entretanto, 

relações exteriores ao discurso, que o limitariam ou lhe imporiam certas 

formas, ou o forçariam, em certas circunstâncias, a enunciar certas coisas. 

Elas estão, de alguma maneira, no limite do discurso: oferecem-lhe objetos 

de que ele pode falar, ou antes (pois essa imagem da oferta supõe que os 

objetos sejam formados de um lado e o discurso, do outro), determinam o 

feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder falar de tais ou tais 

objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, 

explicá-los etc.  

 

 

Por isso, essas relações não são apenas linguísticas, mas práticas sociais, isto é, não 

caracterizam a língua que o discurso utiliza, tampouco, as circunstâncias em que ele se 

desenvolve, mas caracterizam o próprio discurso enquanto prática. É a partir das concepções 

de discurso e formação discursiva que Silva ([1999]/2010) fundamenta suas reflexões sobre a 

noção de representação e tece sua definição sobre esse conceito. De acordo com o autor, o 

conceito de representação é muito antigo, está relacionado com a história da filosofia 

ocidental e apresenta duas definições de acordo com duas vertentes teóricas distintas.  

Conforme Silva ([1999]/2010, p. 32), a representação, na perspectiva filosófica 

clássica, é mental e interna, ou seja, está ligada à ideia de tornar o real presente. Esse tipo de 

representação é realista e leva às identidades essencialistas, fixas e estáveis, concepção que 

considera o sujeito na perspectiva do “ser”. Por isso, conforme Silva ([2000]/2007, p. 91, 

grifos meus), representar na perspectiva do ser, significaria dizer: “essa é a identidade”, a 

“identidade é isso”. Essa dimensão é denominada estruturalista e provém da ideia saussuriana 

de que a língua é um sistema formado por signos, cujo papel seria nomear as coisas. Nessa 

perspectiva, existiria uma correspondência direta e natural entre significante e significado, 

fixada e determinada convencionalmente, excluindo as possíveis indeterminações e 

instabilidades na produção das representações e das identidades. 

Ao descrever os fatos que permearam esta pesquisa, notei a existência de inúmeras 

imagens e estereótipos dos falantes de língua espanhola da América latina. De acordo com 

Silva ([1999]/2010), as noções de imagem e estereótipo estão diretamente ligadas a essa 

noção de representação posto que 

 

[o] estereótipo, tal como a representação em geral, é uma forma de 

conhecimento. No processo pelo qual buscamos conhecer o outro, o 

estereótipo funciona como um dispositivo de economia semiótica. No 

estereótipo a complexidade do outro é reduzida a um conjunto mínimo de 

signos: apenas o mínimo necessário para lidar com a presença do outro sem 
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ter de se envolver com o custoso e doloroso processo de lidar com as 

nuances, as sutilezas e as profundidades de alteridade. (SILVA, [1999]/2010, 

p. 51) 

 

Segundo o autor, a noção de estereótipo está ligada à imagem, tendo em vista que sua 

constituição é mental e realista, concepções provenientes de um aspecto estruturalista. Logo, 

na constituição do estereótipo, o outro é reduzido à mínima significação, ou seja, o 

conhecimento sobre o outro é mínimo, fixado e restrito, não havendo um envolvimento e uma 

busca por particularidades do sujeito representado. Por isso, nesse âmbito, a representação é 

realizada por meio de processos de simplificação, generalização e homogeneização. Além 

disso, o discurso estereotipado tem seu reforço na repetição, porém não pode ser visto como 

falso, e, sim, como ambíguo e contraditório, pois nele se reúne o desejo de conhecer o outro 

ao impulso em contê-lo. 

É importante esclarecer que as representações dos participantes a respeito do ensino de 

espanhol, seus falantes e suas culturas foram vistas e analisadas sob a ótica da segunda 

perspectiva pós-estruturalista. Esta pesquisa está pautada na concepção de que os discursos 

fazem algo mais do que designar ou nomear coisas. Conforme Silva ([2000]/2007, p. 90), 

nessa perspectiva, a representação é entendida como “inscrição, marca, traço, significante e 

não como processo mental [...]” Logo, a identidade é vista como móvel, instável e cambiante, 

significações que conduzem o sujeito aos verbos “estar”, “tornar-se”, “vir a ser” e 

“transformar-se”, tendo em vista que a identidade está em constante construção e 

transformação. Nesse aspecto, “conhecer” e “representar” são processos inseparáveis. Em 

Identidade e diferença, Silva ([2000]/2007, p. 91)  afirma que  

 

[...] na perspectiva pós-estruturalista, o conceito de representação incorpora 

todas as características de indeterminação, ambiguidade e instabilidade 

atribuídas à linguagem. [...] Como tal, a representação é um sistema 

linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a 

relações de poder. [...] É por isso que a representação ocupa um lugar tão 

central na teorização contemporânea sobre identidade e nos movimentos 

sociais ligados à identidade. (SILVA, [2000]/2007, p. 91) 

 

Esse conceito está diretamente ligado às relações de poder, porque, segundo Silva 

([1999]/2010, p. 32), “perguntas sobre quem está autorizado a conhecer o mundo traduzem-se 

em perguntas sobre quem está autorizado a representá-lo.” Em outras palavras, esse autor 

concebe as representações como “práticas discursivas”, nas quais estão situadas as relações de 

poder, definindo o que os sujeitos dizem e como o fazem e os efeitos e implicações dessas 

relações de poder. 
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Os “universais” da cultura são sistemas de significação cuja pretensão 

consiste em expressar o humano e o social em sua totalidade. Eles são, 

entretanto, sempre e inevitavelmente, sistemas de representação: construções 

sociais e discursivas parciais e particulares dos grupos que estão em posição 

de dirigir o processo de representação [...]. A “política de identidade” se 

situa, pois, na intersecção entre representação – como forma de 

conhecimento – e poder. (SILVA, [1999]/2010, p. 33) 

 

Silva ([1999]/2010, p. 33) estabelece duas dimensões de representação: como 

“delegação” e como “descrição. Essas duas dimensões estão intrinsecamente ligadas. Na 

primeira, questiona-se sobre quem tem o direito de representar, enquanto, na segunda, são 

questionados os distintos modos de representar os grupos culturais e sociais. Nas palavras do 

autor, 

 

[q]uem tem a delegação de falar e de agir em nome do outro (representação 

como delegação) dirige, de certa forma, o processo de apresentação e de 

descrição do outro (representação como descrição). Quem fala pelo outro 

controla as formas de falar do outro. (SILVA, [1999]/2010, p. 33) 

 

 

Desse modo, é no cruzamento entre representação e identidade que o currículo 

apresenta importância política. Silva (1995, p. 202) alega que “[...] ao determinar quem está 

autorizado a falar, quando, sobre o que, quais conhecimentos são autorizados, legítimos, o 

currículo controla, regula, governa.” Logo, para o autor ([1999]/2010, p. 68), “o currículo é 

[...] naquele exato  ponto de intersecção entre poder e representação, um local de produção de 

identidade e da alteridade.” Silva ([2000]/2007) afirma ainda que, além de ser resultado de 

uma criação discursiva, a identidade e a diferença são efeitos de uma produção simbólica, isso 

significa que elas não são simplesmente construídas, mas impostas, que estão sujeitas às 

relações de poder e não convivem lado a lado de modo harmonioso, mas em um campo 

hierárquico, elas são disputadas. 

Foucault ([1979]/1995) articulou e divulgou a associação entre discurso e as relações 

de poder na última fase de seus estudos. Para esse autor, os discursos estão situados entre as 

relações de poder e os seus efeitos. Em seu artigo “O sujeito e o poder”, Foucault 

([1979]/1995, p. 231) apresenta os conceitos de objetivação e subjetivação. Explica que a 

objetivação do sujeito pode ser denominada como “práticas divisoras”, por meio das quais “o 

sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros.” Na perspectiva desse autor, uma 

objetivação prévia não pode ser a base para um trabalho analítico, isto é, não se deve apenas 
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conceituar determinado objeto, mas deve-se, sobretudo, “conhecer as condições históricas que 

motivam nossa conceituação. Necessitamos de uma consciência histórica da situação 

presente” (FOUCAULT, [1979]/1995, p. 232). Em oposição à objetivação, há uma 

reivindicação por uma nova forma de subjetivar o sujeito objetivado. Conforme Foucault 

([1979]/1995, p. 232), consiste em “[...] usar as formas de resistência contra as diferentes 

formas de poder como um ponto de partida.” Através dessa luta dimensionam-se, dessa 

forma, as oposições entre homem X mulher, negro X branco, colonizado X colonizador etc. 

Nas palavras do autor, 

 

[s]ão uma oposição aos efeitos de poder relacionados ao saber, à 

competência e à qualificação: lutas contra os privilégios do saber. Porém 

também uma oposição ao segredo, à deformação e às representações 

mistificadoras impostas às pessoas. (FOUCAULT, [1979]/1995, p. 235) 

 

O autor explica que há três tipos de lutas: contra as formas de dominação, contra as 

formas de exploração e contras as formas de subjetivação. Foucault ([1979]/1995, p.235) 

ressalta que essas lutas não têm por objetivo atacar uma instituição de poder ou classe, elite, 

mas enfrentar uma “técnica, uma forma de poder.” Elas giram em torno da questão: quem 

somos nós, ou seja, lutam pela possibilidade de autorrepresentar-se. Embora esse autor não 

tenha tratado diretamente sobre os conceitos de identidade e representação, noto que seus 

postulados sobre objetivação e subjetivação podem ser relacionados com as perspectivas de 

identidade e representação apresentadas por Silva ([2000]/2007). A noção de objetivação de 

Foucault ([1979]/1995) estaria ligada a um conhecimento mínimo sobre o outro ou 

determinado objeto, isto é, o estereótipo que, na representação de viés estruturalista, gera uma 

identidade estável e fixa, enquanto que a pós-estruturalista, na qual se observa a diferença e, 

portanto, a subjetivação, pressupõe uma identidade instável e móvel. Conforme Silva 

([1999]/2010,p. 31), na perspectiva pós-estruturalista, há uma “crise da representação” que 

consiste na reivindicação por autorrepresentar-se de acordo com a subjetividade de cada um. 

Para Foucault ([1979]/1995), “[...] atualmente, a luta contras as formas de sujeição – contra a 

submissão da subjetividade – está se tornando cada vez mais importante, a despeito de as lutas 

contra as formas de dominação e exploração não terem desaparecido.” Com base nessa 

formulação, discuto, no próximo tópico, os conceitos de representação cultural e poder e 

problematizo o papel do currículo. 

 

2.3 Representação cultural, currículo e poder 
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Silva ([1999]/2010, p. 43) afirma que a representação é um sistema linguístico e 

cultural, que tem como características arbitrariedade, indeterminação e está estreitamente 

ligado a relações de poder. Conforme o autor, as representações culturais, 

 

[...] não são simplesmente constituídas de signos que expressam aquelas 

coisas que supostamente „representam‟. Os signos que constituem as 

representações focalizadas pela análise cultural não se limitam a servir de 

marcadores para objetos que lhes sejam anteriores: eles criam sentidos. 

Esses sentidos são outros tantos objetos que, embora, de natureza diferente, 

não são menos reais, em seus efeitos, que a pedra que nos atinge a cabeça. 

(SILVA, [1999]/2010, p. 44. (Grifos meus)  

 

As representações, como materialização do discurso, estão associadas, também, ao 

currículo. Conforme Silva ([1999]/2010, p. 67), “o texto que constitui o currículo não é 

simplesmente um texto: é um texto de poder.” Conceber o currículo como representação 

implica expor e questionar as convenções, tornar visível sua arquitetura e enfatizar que sua 

utilização está diretamente ligada às relações de poder. Silva ([1999]/2010, p. 65) explica que 

 

[a] representação é sempre uma tentativa – sempre frustrada – de fixação, de 

fechamento, do processo de significação. Fixar, fechar: é nisso, 

precisamente, que consiste o jogo do poder. Como terreno onde se joga o 

jogo da significação e da representação, o currículo é, assim, objeto de uma 

disputa vital. 

 

Por meio das representações, consideradas como construções discursivas, travam-se 

inúmeras batalhas identitárias. Como vimos, a identidade e a diferença são resultados de 

produção simbólica, elas não são apenas produzidas, mas impostas, portanto, estão sujeitas às 

relações de poder, e não convivem de modo harmonioso, mas em um campo hierárquico de 

poder. Em “O sujeito e o poder”, Foucault ([1979]/1995, p. 243), define o poder como 

 

[...] um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de 

possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele 

incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, toma 

mais ou menos provável; no limite, ele coage ou impede absolutamente, mas 

é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto 

eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações. 

 

O discurso encontrado no currículo, a maioria das vezes, exerce uma tentativa de fixar 

e padronizar o que pode ou não ser ensinado, abordado e representado na educação. Os PCNs 

(MEC, 2005) e as OCEM-Espanhol (MEC, 2006), de caráter nacionais, e o Currículo 
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Referência (SEDUC/GO, 2013)
6
, são documentos que assumem o papel de orientar o ensino e 

constituem-se como exemplos de currículos perpassados por relações de poder. Faço tal 

afirmação, tendo em vista o contexto no qual estão inseridos os professores de escola pública 

e conveniada, atualmente, em Goiás.  

 

O Currículo Referência trata-se de um recorte dos conteúdos que as 

instituições devem garantir, minimamente, em cada bimestre do ano 

letivo. Tal recorte tem como referencial os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental e 

Médio, Referenciais Curriculares para o Estado de Goiás – Língua espanhola 

e os cadernos do Processo de Reorientação Curricular do Estado de Goiás. 

(SEDUC/GO, 2013, p. 91. (Grifos meus) 

 

De fato, com base no Currículo Referência, a cada quinze dias, um supervisor, 

também nomeado tutor pela SEDUC/GO visita uma escola
7
 para verificar se os professores 

prepararam um plano de aula quinzenal, no qual, se deve abordar, em período específico, o 

conteúdo sugerido pelo Currículo Referência. Conforme treinamento realizado em cursos de 

formação continuada oferecidos pela SEDUC/GO, a única flexibilidade concedida aos 

docentes é a de que se pode alterar a sequência de conteúdos para adaptar-se ao livro didático 

(LD) adotado pela escola, contudo, como foi explicado na citação, “as instituições devem 

garantir, minimamente, em cada bimestre do ano letivo”, o recorte de conteúdos linguísticos 

sugeridos pelo documento estadual. Em reuniões com a equipe gestora da escola, foi 

justificado que esse procedimento é importante para unificar o processo de ensino-

aprendizagem e facilitar a adaptação do estudante em caso de uma possível transferência entre 

unidades escolares. Noto que, ao mencionar os documentos, PCNs (MEC, 2005) e OCEM- 

                                                           
6

A versão deste documento pode ser encontrada em PDF através do endereço eletrônico: 

http://www.educacao.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Cur

r%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%2

0de%20Goi%C3%A1s!.pdf Acesso em: 31 out.2013 
7
 Até o término da geração de dados, 2013, o procedimento que foi descrito anteriormente era utilizado em todas 

as escolas. Contudo, em 2014, a SEDUC/GO desenvolveu uma ferramenta na internet em que o professor pode 

elaborar os planos quinzenais no endereço eletrônico: siap.seduc.go.gov.br. Ao acessar essa página, o docente 

deve inserir seu CPF e uma senha, previamente cadastrada. Após essa etapa, o professor terá acesso aos diários e 

aos planejamentos que devem ser elaborados quinzenalmente. Para elaborar o planejamento, o educador deve 

apenas clicar duas vezes nos conteúdos, objetivos e metodologias pré-estabelecidos, através do currículo 

referência, que estão exibidos na tela no computador. Caso o professor tenha de realizar alguma adaptação 

(inclusão, retirada ou mudança) no conteúdo, há um dispositivo no qual ele deve digitar as alterações do plano 

quinzenal. Ao finalizar a elaboração do plano no site, o docente deve salvar o que foi realizado e poderá também 

usar o recurso “replicar” que serve para repetir o mesmo plano de aula em outras turmas da mesma série. Caso o 

professor não elabore o plano de aula no período estabelecido pela SEDUC/GO, não ganhará o bônus de até 

R$2000,00 por ano oferecido pelo governo estadual aos professores que realizam todas as tarefas solicitadas. 

Recentemente (maio de 2014), todos os professores e equipe gestora receberam um ofício (Anexo A) da 

SEDUC/GO, informando que os professores seriam modulados pelo SIAP. Conforme a diretora da escola, se os 

planos e diários não forem preenchidos pelos professores no sistema SIAP no tempo estabelecido pela 

SEDUC/GO, haverá corte de pagamento dos educadores do estado. 

http://www.educacao.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf
http://www.educacao.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf
http://www.educacao.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf
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Espanhol (MEC, 2006), pretende-se legitimar o discurso apresentado no Currículo Referência 

do estado. 

Silva ([1999]/2010) explica que a utilização do currículo, como representação,  está 

diretamente associada a relações de poder, em que a representação é sempre autorizada. Ao 

definir e fixar o que deve ser ensinado, o currículo autoriza o docente sobre o que é 

considerado conhecimento. Segundo o autor ([1999]/2010, p.65), “[a] superfície de 

representação que é o currículo é, pois, uma área altamente contestada. Representar significa, 

em última análise, definir o que conta como real, o que conta como conhecimento.” Ao 

estabelecer, por meio do currículo, quais conteúdos devem ser ensinados, a SEDUC/GO tenta 

fixar e autorizar o professor sobre o que deve ser ensinado, isto é, no jogo das relações de 

poder, a instituição [por meio do documento] quer representar, definir e tornar válido o que é 

ou não conhecimento. Essa postura da instituição descarta as necessidades do aluno, as 

distintas realidades vivenciadas por educadores e estudantes, a construção coletiva do 

conhecimento e a autonomia do professor, elementos colocados documentos oficiais - PCNs 

(MEC, 2005) e OCEM - Espanhol (MEC, 2006), como fundamentais no processo de ensino-

aprendizagem de idiomas. Conforme os PCNs (MEC, 2005, p. 45), “muito acima dessa visão 

reducionista e limitadora, os professores são agentes – junto com os estudantes – da 

construção dos saberes que levam um individuo a estar no mundo de forma ativa, reflexiva e 

crítica.” Logo, de acordo com as OCEM, o ensino de língua espanhola 

 

[...] precisa interagir com outras disciplinas, encontrar interdependências, 

convergências, de modo a que se restabeleçam as ligações de nossa realidade 

complexa que os olhares simplificadores tentaram desfazer. Precisa, enfim, 

ocupar um papel diferenciado na construção coletiva do conhecimento e na 

formação do cidadão. (MEC, 2006, p. 131) 

 

Além disso, de acordo com o currículo referência de Goiás (SEDUC/GO, 2013, p. 90) 

propõe-se um eixo temático baseado em gêneros discursivos e seu objetivo é “promover e 

garantir o acesso do estudante ao ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) e defender 

a qualidade do ensino na rede pública do Estado de Goiás.” Essa meta seria alcançada por 

meio da interdisciplinaridade e do trabalho com gêneros discursivos. Reconheço que o uso de 

gêneros discursivos, de fato, é essencial na aprendizagem de qualquer língua, porém, como foi 

afirmado no Currículo Referência (SEDUC/GO, 2013), há um repertório de conteúdos 

linguísticos que as escolas devem seguir, minimamente, em cada bimestre do ano letivo. 

Embora os autores tenham dito que esse documento segue os PCNs (2005) e as OCEM- 

Espanhol (MEC, 2006), noto, ao observá-lo, que o currículo promove um engessamento no 
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processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola. Em 2013, a partir da proposta do 

Currículo Referência, trabalhei a leitura e interpretação de dois livros paradidáticos: “um 

zurdazo para la victoria” (BRUNO; TONI; ARRUDA, 2006) e “¿Mateamos?” (BRUNO; 

TONI; ARRUDA, 2006b). Conforme o currículo, o professor deve trabalhar, no segundo 

bimestre (Anexo B), literatura hispano-americana, cartas, sinopses de livros e de filmes. Com 

duas aulas semanais, pude trabalhar apenas a leitura, interpretação e um rápido trabalho de 

dramatização sobre os elementos culturais apresentados nos livros paradidáticos. Isto é, com 

duas aulas semanais, realidade ainda privilegiada até 2013, não tive tempo de iniciar a 

abordagem dos outros gêneros sugeridos pelo currículo. Considerando que atualmente todas 

as escolas têm apenas uma aula por semana, tanto a abordagem dos livros literários quanto 

dos gêneros (cartas e sinopse de livros e de filmes) ficaria prejudicada no segundo bimestre. 

É interessante notar que, embora o Currículo Referência tenha assumido o papel de 

fixar e determinar o que deve ser ensinado nas escolas, os documentos nacionais atribuem aos 

PCNs (MEC, 2005) e às OCEM - Espanhol (MEC, 2006) função diferente. Ao refletirem 

sobre os conteúdos a serem ensinados os autores dos PCNs (MEC, 2005, p. 49) explicam que 

 

[n]o presente documento não será apresentada uma listagem dos objetivos a 

serem propostos no Ensino Médio, posto não ser essa a sua função. Contudo, 

a título meramente sugestivo, vale lembrar que o estabelecimento de grandes 

temas geradores pode auxiliar, muito, tanto na definição dos objetivos 

quanto dos conteúdos. 

 

As OCEM-Espanhol (MEC, 2006, p. 145) seguem essa mesma linha, ao afirmar que 

“como já foi assinalado, este documento não possui caráter dogmático e respeita as 

peculiaridades de cada situação de ensino, pelo que não oferece uma listagem fechada de 

conteúdos ou temas a serem desenvolvidos de maneira uniforme.” Noto, por meio dessas 

citações, a existência de uma oposição discursiva entre o documento estadual curricular e os 

documentos nacionais. No Currículo Referência (SEDUC/GO, 2013), percebe-se, em seu 

discurso, uma imposição de conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas, desconsiderando as 

peculiaridades de cada contexto sociocultural do estudante. Nos documentos nacionais, há um 

caráter sugestivo e reflexivo sobre os conteúdos e metodologias que podem ser aplicados em 

sala de aula.  

Logo, é fundamental que a equipe gestora escolar ou a SEDUC/GO tenham 

consciência de que o(a) professor(a), no seu papel de agente, orientador(a) e conhecedor(a) 

das necessidades do seu estudante, deveria ter a liberdade em estabelecer, a partir desse e de 

outros materiais de apoio os conteúdos e objetivos que poderiam ser trabalhados em sala de 
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aula em cada bimestre. Além disso, observei que os PCNs (2005) e as OCEM - Espanhol 

(MEC, 2006) não limitam e não estabelecem conteúdos a serem seguidos, mas propõem um 

ensino que vise à formação autônoma e cidadã do sujeito, finalidade comentada apenas no 

final da introdução do Currículo Referência (SEDUC/GO, 2013). Conforme as OCEM- 

Espanhol (MEC, 2006, p. 146), a principal função da língua estrangeira no contexto escolar é 

 

[...] contribuir para a formação do cidadão, é preciso determinar, também, o 

papel que os professores efetivamente nele exercem. Muito acima de uma 

visão reducionista e limitadora, os professores são agentes – junto com os 

estudantes – da construção dos saberes que levam um indivíduo a “estar no 

mundo” de forma ativa, reflexiva e crítica. 

 

O ensino de LE deveria contribuir para a formação reflexiva, crítica e cidadã do 

estudante. Quando se compreende e se faz uma abordagem da língua estrangeira nessa 

dimensão, professores e alunos adquirem novos papéis no processo de ensino-aprendizagem. 

Eles tornam-se agentes na construção do saber e têm função ativa nesse processo.  

A proposta sugerida pelos currículos nacionais de um ensino crítico e reflexivo, dos 

papéis do estudante e do professor, associada à imposição de conteúdos a serem seguidos por 

parte do currículo estadual e à estrutura tradicional escolar suscita uma série de discursos 

sobre o ensino e a aprendizagem de espanhol. Nessa perspectiva, com base nos estudos de 

Tomaz Tadeu Silva ([1999]/2010) ressalto, na segunda parte deste capítulo, os discursos que 

materializam as representações sobre a disciplina língua estrangeira moderna/Espanhol. Ao 

apresentá-las e analisá-las, considero as relações de hierarquia e poder que há na inter-relação 

entre instituição, currículo, escola, professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem de 

espanhol. 

 

2.4 Análise das representações 

 

No primeiro tópico, apresento e problematizo a representação sobre o status 

secundário dado ao ensino da língua espanhola na instituição onde realizei a pesquisa, no qual 

pude notar que os participantes a consideram como uma disciplina desnecessária e não 

importante. Notei que essa representação não está apenas nas opiniões dos estudantes e 

participantes desta pesquisa, mas encontra-se também nos estudos e reflexões de especialistas 

da educação e nos discursos de professores, gestores escolares e pais de alunos. É possível 

verificar ainda o quanto as relações de poder influenciam os estudantes nessa representação, 
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tendo em vista que, neste tópico, reflito sobre a relação entre um ensino tradicional e 

engessado na instituição e os efeitos dessa estrutura política educacional.  

Em seguida, nos tópicos 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4, me proponho a fazer reflexões sobre a 

representação de que a língua espanhola é fácil e parecida com o português (ALMEIDA 

FILHO, 2001) e a competência espontânea (CELADA, 2002). Isso implica em uma série de 

posturas e questões tais como: não é necessário estudar, é possível entender e estabelecer uma 

rápida e fácil comunicação entre falantes de português e espanhol e a desvalorização social e 

política do ensino de espanhol no sistema educacional brasileiro. Vale ressaltar que essa 

representação está relacionada à anterior, pois, considerando a visão dos participantes da 

disciplina como desnecessária e as condições estruturais de ensino desse idioma, logo, muitos 

estudantes acreditam que não precisam estudá-la. A representação do tópico 2.4.5 está 

relacionada ao discurso de que saber espanhol abre portas para o mercado de trabalho, 

representação presente em estudos e pesquisas sobre o ensino de espanhol no Brasil 

(CELADA, 2002; VITA, 2005; KRAUSS, 2013; ZOLIN-VESZ, 2013). Essa representação 

reduz o papel da língua a um instrumento de comunicação, posto que aprender LE tem função 

sociocultural, isto é, um novo olhar sobre si mesmo e sobre o outro. Consequentemente, a 

concepção utilitarista de ensino também modifica os papéis de professor e aluno, tornando-os 

passivos nesse processo. O educador deveria ser visto como um agente, um orientador no 

processo de ensino e aprendizagem. O aluno, por sua vez, deveria desenvolver com 

autonomia, de modo reflexivo, sua formação crítico-cidadã. 

Finalizando o primeiro capítulo de análise, reflito, no tópico 2.4.6 sobre a 

representação e comparação entre o espanhol e o inglês, através do discurso de que a língua 

inglesa é vista como bonita enquanto o espanhol é feio. Logo, resgato os estudos de Sousa 

(2007) sobre a representação do inglês como língua de negócios, e do espanhol, língua de 

cultura. Além disso, trago as teorias de Ortiz ([1994]/2003) sobre mundialização e cultura, ou 

seja, o consumo de produtos associado ao consumo de cultura. 

 

2.4.1 Sobre o ensino-aprendizagem de espanhol: uma disciplina desnecessária e não 

importante 

 

Lalita explica que boa parte do grupo demonstra pouca dedicação à disciplina de 

língua espanhola, pois, comparando o ensino dessa língua (duas aulas) com as disciplinas 

português e matemática (quatro ou três aulas), percebe-se uma quantidade reduzida de aulas. 

Em julho de 2013, em uma entrevista gravada em áudio, Lalita informa que: 
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Excerto 1:[...] o tempo na escola, sabe‟ ele é difícil de ser controlado, né, 

porque é tanta coisa, tanta coisa que a gente tem que aprender tudo em tanto 

anos, tal. E às vezes cê fica sufocado e não aprende nada (riso) porque a 

pressão é grande né, cê não tem só espanhol, tem que aprender tudo também. 

Aí, vai que cê prefere estudar pra português, pra matemática do que 

pra espanhol, né?! Que a gente tem, sei lá, cinco, quatro aulas de 

matemática, de português também, né? E de espanhol, duas, pra aprender 

tudo, acho que o tempo é muito pequeno, né. E outra, a gente só começa a 

estudar espanhol no sexto ano aqui na escola, e isso também dificulta. 

(Lalita, entrevista gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

 

A partir desse depoimento inicial, vejo que a desvalorização do espanhol inicia-se 

quando o aluno recebe o horário de aulas das disciplinas e, ao contá-las, percebe que espanhol 

tem uma quantidade menor de aulas que as demais disciplinas e não reprova, pois não tem 

peso na matriz escolar. Realizei uma busca por informações que me fizessem entender a 

origem da desvalorização da disciplina e da preferência dos alunos em estudar outras matérias 

com maior número de aulas.  

Ao conversar com os colegas, notei, inicialmente, que poucos professores sabem que 

os documentos nacionais e regionais de educação não determinam critérios de aprovação, com 

uma média ou porcentagem mínima de aproveitamento, tampouco estabelecem que a língua 

estrangeira não reprova, porém esse discurso está disseminado na comunidade escolar.   

Ao consultar a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (MEC, 1996)
8
 e a Resolução n° 4 do 

Conselho Estadual de Educação (CEE/GO, 2012)
9

, notei que não há especificidades 

numéricas ou critérios para a promoção do aluno a outra etapa/série escolar, entretanto, 

muitos membros da comunidade escolar (equipe gestora, professores, pais, alunos e 

responsáveis) interpretam que, no sistema educacional público, a LE não reprova, exceto 

quando o estudante tiver notas inferiores a 5,0 em outras três disciplinas consideradas de peso 

na matriz curricular, isto é, disciplinas com o maior número de aulas (português, matemática, 

história, geografia e ciências).Essa interpretação deve-se, primeiramente ao fato de que a 

língua espanhola, caracterizada como língua estrangeira, foi considerada, na LDB (MEC, 

1996), como parte diversificada do currículo. 

 

§5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

                                                           
8

A versão deste documento pode ser encontrada em PDF, disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso em: 24 mar. 2014. 
9
A versão deste documento pode ser encontrada em PDF, disponível em: http://www.cee.go.gov.br/wp-

content/uploads/resolucao/2012/2012-Resolucao-CEE-CP-2012-04.pdf Acesso em: 24 mar. 2014. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
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moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição. 

 

Existe a base nacional comum na matriz curricular (Anexo C), ou seja, uma parte do 

currículo que é vista como obrigatória no sistema educacional brasileiro e, juntamente com 

essa base a LDB (MEC, 1996), sugere-se a inclusão de uma matriz diversificada, na qual a 

escola tem autonomia para ofertar uma língua estrangeira e determinar os critérios de 

aproveitamento do estudante. Consequentemente, o documento não determina um percentual 

mínimo de aproveitamento escolar e não estabelece critérios de aprovação do aluno, contudo 

sugere-se a inclusão de uma língua estrangeira na parte diversificada da matriz curricular e 

considera-se que “o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil” devem fazer parte da 

base nacional comum juntamente com esta parte diversificada da matriz. Seguindo esse 

mesmo pensamento, no artigo 2º do documento estadual (CEE/GO), estabelece-se que o 

espanhol, na qualidade de língua estrangeira moderna, será incluído “[...] no cômputo da 

carga horária da parte diversificada da matriz curricular do ensino médio, obedecendo-se ao 

Inciso 111, do Art. 36, da Lei N.9.394/96.” 

De acordo com o artigo publicado por Juca Gil
10

, professor de políticas educacionais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, “[a] legislação brasileira nem sequer obriga a 

existência de aprovação entre anos, séries e etapas. As redes de ensino e as escolas decidem se 

os alunos serão submetidos ou não à reprovação, em quais circunstâncias isso ocorrerá e sob 

quais critérios.” Embora os documentos nacionais tenham concedido à escola absoluta 

autonomia no processo de (re)aprovação do estudante, a informação de que o ensino de LE 

está na base diversificada da matriz curricular faz com que a comunidade escolar (equipe 

gestora, estudantes, pais, professores e redes de ensino) representem o ensino de espanhol 

como uma disciplina de menor peso no processo de aproveitamento e promoção do estudante 

para as etapas seguintes. Nesse discurso, noto a representação de que o ensino de espanhol 

tornou-se secundário e não importante, fato que ocorreu porque um texto curricular exerce 

poder na construção das representações. Como afirma Silva ([1999]/2010), o texto que 

constitui o currículo não é apenas um texto, mas constitui-se um texto de poder. 

A representação sobre a falta de importância do ensino de espanhol apareceu no 

discurso de Mika, em novembro de 2012, quando a participante ilustra, claramente, em sua 

                                                           
10

Versão digital do artigo: http://gestaoescolar.abril.com.br/politicas-publicas/limites-autonomia-escolar-leis-

educacionais-legislacao-544894.shtml?page=1 Acesso em: 24 mar. 2014. 
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narrativa, a realidade de alguns estudantes e professores de escola pública. Tais fatos fazem 

com que o processo de aprendizagem de língua espanhola seja visto como desnecessário. 

 

Excerto 2:As minhas expectativas do español eram grandes, e que era 

aparentemente fácil, mas é muito pelo contrário. Aprendemos, mas pouco. 

As vezes pelos alunos, pela dificuldade ou pelas poucas aulas. Aposto que 

quase ninguém aprendeu a gramática para valer. Falta muita seriedades dos 

alunos, porque além de ser uma vez [duas vezes]por semana, acham que 

não é importante por ser uma língua estrangeira. Acho que também a 

escolha podia ser mais rigorosa. Ter atividades extra-curriculares, como 

música. Por isso acho que faltam muitas coisas de ambos lados. Eu 

particularmente acho que não aprendo muito. E aulas de línguas deveriam 

ser mais sérias. (Mika – Narrativa – Nov/2012, grifos meus) 

 

A partir da narrativa de Mika, noto que o status atribuído ao ensino de espanhol é 

secundário também. A estudante percebe que, comparando o número de aulas dedicado ao 

ensino dessa língua com o das outras disciplinas, não se atribui importância a essa matéria em 

sua instituição. Quando afirmou que aprendeu pouco, explica que a quantidade de aulas, a 

dificuldade da gramática e a falta de seriedade dos colegas são as causas desse resultado: 

“aprendemos, mas pouco.” Para a participante, a aprendizagem incipiente decorre, 

especialmente, dos seguintes aspectos: a pouquíssima quantidade de aulas, apenas duas aulas 

por semana, e a desmotivação dos alunos. Porém, quando Mika diz que “[...] por isso acho 

que faltam muitas coisas de ambos os lados”, evidencia as condições de ensino de espanhol na 

escola pública onde estuda. Ao afirmar que os alunos “acham que não é importante por ser 

uma língua estrangeira”, é possível entender o silogismo LE não é importante, logo, se 

espanhol é LE, espanhol não é importante. Dois argumentos dados pela participante 

corroboram essa representação: “falta seriedade dos alunos” e “as aulas de línguas deveriam 

ser mais sérias”. O ensino de língua estrangeira nas escolas, muitas vezes, é considerado como 

um simples passatempo, com atividades recreativas e aulas “não sérias”.  

Fazendo uma autorreflexão sobre a minha prática pedagógica desde 2009, ano em que 

comecei a dar aulas nessa instituição, percebi que, desde essa data até 2011, os alunos 

conversavam pouquíssimo em espanhol, posto que eu não os motivava a usar essa língua 

durantes as aulas. Porém, quando comecei a pesquisa,em março de 2012, coincidentemente, 

em janeiro do mesmo ano comecei a dar aulas para esse grupo. Antes de 2012, as quatro 

turmas de 8º ano tiveram contato com outras duas professoras: Bianca, no 6º ano, por apenas 

um semestre no ano de 2010, e Tereza
11

, no segundo semestre do 6º ano e durante todo o 7º 

ano do EF II (2011). Nos dois anos que se sucederam 2012 e 2013, pude pôr em prática novas 

                                                           
11

Bianca e Tereza são pseudônimos usados para identificar as professoras dos participantes. 
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estratégias de ensino de LE. Na tentativa de abordar cada uma das habilidades e de motivar os 

alunos a aprender espanhol, a cada dia, eu usava materiais, atividades e recursos diferentes: 

músicas, vídeos, jogos, trabalhos com teatro e dança. 

Quando os estudantes notam que, na aula de espanhol, são realizadas atividades 

lúdicas, tais como: jogos, música e vídeos, caracterizam-na como um passatempo, por isso, 

consideram-na desnecessária. Logo, Mika considera que as aulas deveriam ser mais sérias, 

tendo em vista que essas atividades promovem a indisciplina e falta de seriedade do aluno e, 

consequentemente, a representação de que aprender espanhol não é importante. Vale ressaltar 

que Mika considera que a indisciplina constitui-se como excessiva conversa e falta de 

concentração entre os alunos. Diante disso, noto que a estudante inicia sua reflexão 

problematizando a respeito da desmotivação dos alunos e das poucas aulas, porém finaliza seu 

depoimento trazendo sugestões e críticas sobre as aulas de espanhol, principalmente quando 

ela diz que as “aulas de línguas deveriam ser mais sérias”, com atividades extracurriculares, 

ou exercícios que ocupassem o tempo e a mente do aluno. Na época em que Mika escreveu 

esse relato, estava no 8º ano A. Essa turma, de fato, era vista pelos professores da escola – 

portanto, não somente nas aulas de espanhol – como indisciplinada, com alunos agitados e 

que conversavam bastante. Por isso, segundo os meus colegas de trabalho, quando entravam 

na sala eram rigorosos, aplicando uma série de exercícios que mantivessem os alunos 

ocupados.  

Na linha de raciocínio de Mika, percebe-se que, sendo o espanhol uma língua 

estrangeira, que não tem peso na reprovação, logo, não é importante. Por isso, o status 

secundário dado ao ensino de espanhol deve-se também às questões estruturais e políticas de 

ensino dessa língua no sistema educacional do país. No ciclo de representações da figura que 

se segue, considero o elemento “não reprova” essencial para o entendimento da representação 

“espanhol é desnecessário e não é importante”: 
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Figura 2.4.1: Ciclo de representações 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Diante dessa realidade em que os participantes associam as aulas de espanhol à 

representação de que é uma disciplina desnecessária, porque tem poucas aulas e não reprova, 

Emilly comenta que 

 

Excerto 3: [s]inceramente acho que deveríamos ter mais ou menos quatro 

aulas de espanhol na semana porque é tanta coisa para aprender e gravar que 

acabamos esquecendo o que aprendemos, nós só decoramos e depois 

esquecemos tudo por isso que deveriam inssentivar mais o espanhol em 

nossas vidas, aprender outra língua é muito importante.” (Emilly, narrativa - 

nov∕2012) 

 

Emilly traça duas realidades distanciadas nesse excerto. Primeiro, como essa 

conjuntura escolar promove um ensino tradicional e baseado na transmissão, memorização e 

aquisição de conteúdos para a realização de provas e atividades, mas depois o estudante 

esquece aquilo que foi visto. No final do excerto, argumenta que deveria haver um incentivo 

para a aprendizagem do espanhol na vida diária, isto é, um ensino que se aproxime de sua 

realidade. Nesses discursos, não encontrei somente questões sociais e políticas do processo de 

aceitação do espanhol nas escolas públicas e regulares, mas notei, ainda, a presença de muitas 

representações sobre a língua espanhola e diversas motivações para aprendê-la. Emilly 

finaliza sua fala, dizendo que aprender outra língua é muito importante. Diante disso, percebo 

que a opinião de Emilly contrapõe-se à de Mika e Lalita, que dizem que, para os colegas, o 

espanhol não é importante. Essas contradições são efeitos da fluidez e das instabilidades 

identitárias destacadas por Silva ([1999]/2010; [2000]/2007).  
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Após a narrativa de novembro, em uma conversa individual, feita em maio de 2013, 

Mika reafirmou sua opinião sobre o contexto em que ocorre o ensino de espanhol nas escolas 

públicas. Porém, ela acrescentou que amadureceu um pouco mais suas reflexões, 

principalmente quanto à indisciplina e o rigor que deveria haver na aplicação das atividades 

de espanhol. A entrevistada não acredita que os alunos possam mudar o seu comportamento e 

interessarem-se mais pelos estudos de espanhol mesmo havendo um maior rigor na aplicação 

dos exercícios em sala de aula, pois, para ela, a motivação deveria partir, sobretudo, do aluno. 

No dia 08 de julho de 2013, ao ser entrevistada juntamente com Lalita e Drigo, Mika destacou 

também que, quando o ensino está focado mais na avaliação por meio de notas, alguns 

comportamentos são comuns nas aulas: conversas e pouco compromisso com as atividades, 

cópias (“cola”) em tarefas e provas e desinteresse pelos estudos. 

 

Excerto 4:Mika: Chega na hora da prova é... é aquela distribuição de: é: 

pensamento coletivo na prova. 

Profa.Jordana: Ah...Que eu comentei na sala. Pensamento coletivo que é 

igual a... 

Mika: Cola.  

Profa.Jordana:mhm! A existência, então de coola‟. 

Mika: Eles [alunos] não ligam pra aula, eles estão pouco se importando, por 

causa da nota eles [os alunos] ou dão uma ajudinha básica só pra ver se 

consegue pelo menos tirar um ponto na nota ou colam. (Mika, entrevista 

gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

 

No trecho grifado, a participante expõe, claramente, o motivo pelo qual seus colegas 

realizam a prática da cola. Para a estudante, a desmotivação dos colegas é tão grande que a 

nota seria a única causa-efeito para a realização das cópias ou colas em sala de aula.  

Dias antes, em entrevista por escrito, realizada em maio de 2013, Lalita comentou que 

o ensino está muito focado na avaliação por meio das notas. A participante demonstrou ter 

consciência de que esse “método” faz parte de um sistema educacional (“órgão maior”) no 

qual o professor torna-se mais uma peça nesta engrenagem.  

 

Excerto 5:Sem querer julgar o ensino recebido, em geral, tem uma maneira 

de ensino mais focada para o lado “notas” que é o que é cobrado pela 

instituição, que por sua vez é cobrada por um órgão maior, talvez esse 

método seja o que os alunos estão esgotados, tudo girando em torno de 

você tirar notas elevadas no exame proposto, deixando o principal 

motivo de você aprender a matéria estabelecida de lado. (Lalita, 

entrevista escrita - maio∕2013) [grifos meus] 
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É importante observar que, a partir do relato de Lalita, novamente, as relações de 

poder e hierarquia entre aluno, professor e equipe gestora aparecem como importantes na 

construção das representações. A representação de que o ensino de espanhol não é importante, 

na perspectiva do sistema educacional focado em notas, estende-se a todas as outras 

disciplinas. Entretanto, o estudante realiza determinadas escolhas e, em suas preferências, 

uma nova relação de poder estabelece-se: a matéria que o aluno considera mais importante ou 

pela qual tem preferência entre as que foram “impostas” pelo sistema educacional brasileiro. 

Santomé (1995) afirma que muitas escolas mantêm uma proposta de escolarização 

tradicional e compara o seu funcionamento a uma estrutura fordista de trabalho, na qual há 

uma cadeia de montagem: os alunos se posicionam, em fila, de forma fixa em uma carteira, e 

diante deles passam diferentes professores e matérias. Na escola em que Lalita e seus colegas 

estudam, as carteiras são organizadas na forma descrita por Santomé (1995) e a equipe gestora 

solicita que os professores preencham um mapa da sala e o colem na parede para que os 

funcionários e os próprios professores controlem e organizem cada estudante no seu devido 

lugar. Nesse mapa, há o desenho de aproximadamente 40 retângulos, dispostos em colunas.  

Cada retângulo representa uma carteira e nele está escrito o nome do aluno. Se, durante a 

chamada, o estudante não estiver em seu lugar, será advertido verbalmente. Santomé (1995, p. 

160) ressaltou que 

 

[a] única coisa a que os/as estudantes aspiram é acabar o quanto antes seus 

deveres e desse modo conseguir uma recompensa extrínseca, como uma 

determinada nota ou um determinado conceito. O que tem menos 

importância nessa situação é o sentido, a utilidade e o domínio real do que 

devem aprender.  

 

No caso relatado por Lalita, a “recompensa extrínseca” (SANTOMÉ, 1995), de fato, é 

a nota e, assim como esse autor problematiza, a participante também concorda que isso faz 

com que a aprendizagem fique em segundo plano. Além disso, a estudante demonstrou ter 

consciência de que o professor está submetido a uma hierarquia de poder, segundo a qual a 

escola (pública conveniada) em que a aluna estuda estabelece normas a serem seguidas a 

partir da SEDUC/GO com base em um sistema educacional do governo. 

É possível concluir, a partir da fala da participante, que a instituição apresenta uma 

postura de escola transmissiva e tradicional, uma vez que a avaliação por meio das notas 

torna-se uma “moeda de troca” entre aquilo que o aprendiz realiza e o que ele recebe como 

retorno do que foi realizado. Ao comparar o ensino a uma estrutura fordista, Santomé (1995) 

explica que o resultado disso converte-se no fato de que o estudante, assim como o 
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empregado da fábrica, avalia sua experiência de acordo com o que obteve ao fazer algo 

concreto. O estudante teria a nota ou conceito; o empregado, o seu salário. Nesse caso, o 

importante seria a recompensa (a troca) pelo trabalho realizado. Não é incomum, nessa escola, 

realizar uma atividade em sala de aula e ouvir dos alunos as seguintes perguntas: professora, 

quanto vale o exercício? Vale nota? Por outro lado, ouvi, também, dos professores: agora que 

terminaram as avaliações do quarto bimestre, como vamos segurar os alunos nas salas de 

aula? Tais perguntas evidenciam essa perspectiva de ensino. Como consequência, há muitos 

estudantes que estabelecem a seguinte condição: eu só vou fazer a atividade se houver nota.    

Santomé (1995, p. 160) define que essa prática pedagógica das trocas e recompensas é 

pouco emancipadora. Segundo o autor, uma ação educativa emancipadora é aquela que “[...] 

pretende, portanto, além de desenvolver capacidades para a tomada de decisões, propiciar aos 

alunos e às alunas e ao próprio professorado uma reconstrução reflexiva e crítica da realidade 

[...]” 

De acordo com os PCN + Ensino Médio (MEC, 2002), a avaliação tradicional 

empobrece a aprendizagem e faz com que os professores adotem posturas tradicionais. Um 

exemplo dessa prática tradicional é ver o modo de avaliar por meio de notas como um 

caminho e não como a consequência natural de um processo pedagógico. Nesse documento, 

propõe-se um trabalho inverso, isto é, assegura-se, em primeiro plano, o processo de 

aprendizagem e o conceito ou nota seria convertido em um resultado natural do processo. 

Conforme o documento (MEC, 2002, p.125), “[...] a avaliação tradicional, não satisfeita em 

criar o fracasso, empobrece as aprendizagens e induz, nos professores, didáticas 

conservadoras e, nos alunos, estratégias utilitaristas.” 

Pude notar que, enquanto Lalita revelou o foco atribuído pela escola e professores ao 

fator nota o qual posso considerar, conforme destacaram Santomé (1995) e os PCN + Ensino 

Médio (MEC, 2002), como uma didática tradicional e pouco emancipadora, Mika relatou um 

comportamento dos alunos que pode ser nomeado como “estratégias utilitaristas”. Esse termo 

é destacado nos PCNs+ Ensino Médio (MEC, 2002) para caracterizar as posturas dos alunos 

ao se depararem com um ensino tradicional.  

A existência da cópia de tarefas e exercícios, isto é, a cola, é uma das estratégias que 

não está diretamente relacionada com a representação de que o espanhol não é importante, 

porque, quando questionei se isso acontece em outras disciplinas, eles disseram: 

 

Excerto 6:Profa.Jordana: Em outras disciplinas acontece?(corte dos três) 

Lalita: Muuuuuuito. 

Drigo e Mika: Muito. (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013) 
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No entanto, a ênfase dada às notas e a existência de colas contribui para reforçar essa 

representação, pois observei que, durante minhas aulas, um grupo de alunos copiava tarefas 

de outras disciplinas, especialmente, de matemática e geometria. Ao questioná-los sobre esse 

comportamento, uma aluna, colega de classe de Mika, respondeu que prefere fazer a tarefa de 

casa na minha aula do que em sua residência. A partir dessa observação, questionei-me: o que 

faz o aluno acreditar que responder às questões de geometria na aula de espanhol é melhor do 

que fazê-lo em casa? É importante esclarecer que, nessa escola, a matemática e a geometria 

foram separadas em duas disciplinas; da primeira, o estudante tem quatro aulas semanais e,da 

segunda, apenas uma no 9° ano (cf. Anexo C). Considerando a constatação de que espanhol 

não é visto como importante, porque não reprova, e a geometria (com apenas uma aula), 

assim como a arte, a música, a educação física e o ensino religioso também têm esse caráter, 

logo, para a estudante, essa disciplina também não é vista como importante. Conversando, 

informalmente, com Clara, companheira de classe de Mika, ela me disse que, quando está em 

sua residência, prefere ficar na internet, em redes sociais, a estudar, por isso escolhe outras 

aulas para fazer a atividade.  

Como mostrei no primeiro capítulo, no perfil desse grupo, há um número considerável 

de estudantes que permanecem um longo tempo no computador, na internet e em redes 

sociais: aproximadamente 111 dos 152 entrevistados afirmaram que permanecem três horas 

ou mais diante do computador. No questionário aplicado, a opção máxima era três horas ou 

mais, por isso não é possível calcular com precisão o tempo que os 111 estudantes afirmaram 

ficar no computador, mas, em entrevista realizada em maio de 2013, Lukinha revelou que, em 

2012, ano em que respondeu ao questionário, ficava até 10 horas na internet, entretanto, o 

estudante afirmou que foi obrigado a mudar sua postura no ano seguinte. O acesso a recursos 

tecnológicos (computador e internet) não contribui diretamente para os estudos, uma vez que 

73% dos 152 entrevistados utilizam o computador para conversar com amigos em redes 

sociais e ouvir música. Esse dado ilustra claramente a realidade de alguns jovens no país, 

porque aproximadamente 111 dos 152 entrevistados afirmaram que permanecem três horas ou 

mais diante do computador. Isso significa que o tempo destinado aos estudos é insuficiente e, 

se pensarmos em relação aos estudos em língua espanhola, consequentemente deve ser ainda 

menor. A constatação de que muitos dos participantes não estudam espanhol em casa pode ser 

vista ainda em outra pergunta do questionário. Embora os participantes tenham estudado 

espanhol por mais de três anos (75,6%) na escola, afirmaram que dedicam pouquíssimo tempo 

aos estudos de espanhol (5%) no computador e o fazem apenas quando solicitados nas aulas. 



59 
 

Sabendo que essa geração de estudantes está conectada às redes sociais durante muitas 

horas, propus aos alunos, no início do ano de 2013, a criação de quatro grupos de fórum no 

facebook. Os estudantes já estavam no 9º ano do EF II, última série oferecida pela escola. 

Cada grupo era uma turma de 9º, de modo que tínhamos os 9º anos A, B, C e D, e, 

democraticamente, os alunos poderiam postar, comentar e compartilhar reportagens, vídeos, e 

músicas relacionadas à língua espanhola. É importante ressaltar que, quando propus aos 

alunos a criação dos grupos da rede social, os 9º A, B e C informaram-me que já seguiam 

grupos no facebook. Eles explicaram que utilizavam a rede social para informar aos colegas o 

que acontecia nas aulas: quais eram as tarefas de casa, os trabalhos que o professor passou no 

dia, ou até mesmo para postar fotos, tiradas do celular, do quadro na sala de aula, com 

exercícios que o professor passou e que não houve tempo para copiar. Somente o 9ºD não 

tinha um grupo na rede social.  

Comecei a trabalhar com as quatro turmas de 9º ano a prática escrita em espanhol, por 

meio desses fóruns virtuais no facebook. Senti essa necessidade devido à quantidade reduzida 

de aulas e para permitir que os alunos mais tímidos sentissem-se à vontade para participar das 

discussões nesses grupos virtuais. Os fóruns da rede social tornaram-se, no ano de 2013, 

extensões das aulas, de modo que realizamos vários debates e reflexões sobre questões atuais 

e polêmicas, tais como: violência de gênero, racismo, a diferença entre pichação e grafite, o 

programa “Mais médicos” do governo federal etc. O material era publicado em espanhol, 

porém os estudantes o discutiam em português. Observei que, embora, os alunos tenham sido 

adicionados ao grupo, a participação era mínima na turma de Mika (9º D); regular, isto é, 

pouquíssimos alunos na turma de Drigo (9º C) e em uma quantidade um pouco maior, porém, 

ainda pequena, na turma de Lalita (9º A). Se considerarmos a quantidade de alunos 

(aproximadamente 40 em cada grupo) e a geração da qual fazem parte, esse projeto poderia 

ter tido grande êxito. Contudo, por que não houve uma plena adesão dos estudantes a esse 

trabalho tão fortemente ligado às novas tecnologias e ao mundo virtual? 

Segundo Mannheim (1928, citado por FEIXA; LECCARDI, 2010) “jovens que 

experienciam os mesmos problemas históricos concretos, pode-se dizer, fazem parte da 

mesma geração.” Feixa e Leccardi (2010) explicam que, a partir dos anos de 1990, surge o 

que denominaram uma nova “sobreposição geracional”, isto é, um grupo de jovens mais 

habilidosos do que as gerações anteriores “em um centro de inovação para a sociedade: a 

tecnologia digital.” Por outro lado, ao passo em que essa geração está conectada ao mundo 

digital, surgem novas problemáticas. Como o jovem está usufruindo essa ferramenta 

tecnológica? O que, de fato, a maioria dos jovens faz nas redes sociais e/ou outros meios de 
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comunicação virtuais? Quais efeitos resultam no uso indiscriminado, pouco ou nada ético e na 

ausência de lisura das informações colocadas na internet?  

Como foi visto nas respostas do questionário, o acesso a esses recursos tecnológicos 

não contribui diretamente para os estudos, uma vez que 73% dos entrevistados utilizam a 

internet apenas para conversar com amigos em redes sociais e ouvir música. Portanto, ainda 

que nós professores utilizemos as novas tecnologias como um facilitador na aprendizagem de 

idiomas, há fatores muito mais complexos que envolvem o processo. Os jovens, de fato, estão 

conectados ao mundo virtual, mas quando as atividades que envolvem o uso desta ferramenta 

tecnológica estão ligadas a uma estrutura escolar, os estudantes perdem o interesse e a 

motivação em usá-la. 

É importante salientar que, conforme Baumann, (2007, citado por FEIXA; 

LECCARDI, 2010), “as fronteiras que separam as gerações não são claramente definidas, não 

podem deixar de ser ambíguas e atravessadas e, definitivamente não podem ser ignoradas.” 

Para o autor, as identidades de cada geração são não fixas e podem estar no entrecruzar das 

gerações. Logo, ao mesmo tempo em que encontrei muitos participantes com estes 

comportamentos (desinteresse e desmotivação), houve estudantes que tiveram presença 

assídua nas discussões, postando vídeos, imagens e liderando discussões nesses fóruns 

virtuais. Entre esses alunos, destaco Mika e Lalita. Recordo-me que, quando disse ao 9º D que 

a participação no grupo contaria como nota, Mika informou-me que se sentiu mais à vontade 

em participar, pois, na sala de aula, os alunos criticavam os colegas que participavam das 

aulas presenciais. 

Corroborando o argumento da colega de Mika, acerca das tarefas de casa que eram 

feitas na escola, pude ver, na entrevista, que Lalita fez a mesma revelação, ou seja, que muitos 

colegas fazem as tarefas de casa durante as aulas e, ao questionar sobre a justificativa para 

este tipo de comportamento, Mika acrescentou 

 

Excerto 7: ah, Porque eles acham...têm outras matérias mais necessárias 

do que estudar o espanhol, e da tempo de fazer [a atividade de espanhol] 

na sala enquanto a professora passar olhando. (Mika, entrevista gravada 

em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

Quando Mika afirma que há outras matérias mais necessárias para estudar do que o 

espanhol, concorda com sua colega de classe. A estudante que prefere responder tarefas de 

casa na aula de espanhol do que em sua residência. Embora os participantes tenham dito que 

isso acontece em outras disciplinas, noto que esse comportamento também é fruto da 
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representação de que o espanhol é fácil, por isso a atividade pode ser feita rapidamente, pouco 

antes de a professora verificar. Esse discurso corrobora a representação de que espanhol é 

fácil e similar à língua portuguesa, por isso, para eles não é necessário estudar. Acredito nessa 

pressuposição, sobretudo, quando Mika diz que é possível responder, rapidamente, ao 

exercício de espanhol em sala de aula, ou seja, não é preciso fazer muito esforço para 

entender a língua.  

No item seguinte, faço algumas reflexões sobre a representação do espanhol como 

uma língua fácil e similar à língua portuguesa, que baseia a representação de que estudar 

espanhol é desnecessário e não é importante.  

 

2.4.2 Espanhol como língua fácil e parecida com o português  

 

Ao escrever suas narrativas, boa parte dos estudantes mencionou a representação do 

espanhol como uma língua fácil e parecida com o português. Para eles, essa facilidade deve-se 

ao fato de que espanhol e português são línguas parecidas e próximas linguisticamente. De 

acordo com Kulikowski e González (1999), a primeira representação mais comum entre os 

aprendizes é que o espanhol é uma língua fácil e parecida com a língua materna (o português). 

Por isso, uma das ações mais empregadas é a de que se pode entender tudo, portanto não é 

necessário estudá-la. 

Não obstante, é interessante notar que, nesse percentual, pude encontrar dois tipos de 

representações: aqueles que, desde a narrativa aplicada em novembro de 2012 até o momento 

da entrevista, realizada em maio de 2013, ainda acreditavam que o espanhol era difícil, mas 

foi se tornando mais fácil ao longo do processo; e os que o viam como mais fácil no início da 

aprendizagem, mas, ao longo dos estudos, tornou-se mais difícil devido às regras gramaticais 

e léxico, principalmente, os “falsos amigos”. Essa instabilidade apresentada pelos alunos 

sobre a (não) facilidade na aprendizagem de espanhol mostra o quanto as representações são 

tão fluidas, ambíguas e contraditórias. Por isso, não descarto a possibilidade de que os 

estudantes tenham mudado de opinião por diversas e vezes durante os quatro anos de contato 

com a língua estrangeira na escola. 

 

2.4.3 Espanhol era difícil e passou a ser fácil 
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Na narrativa aplicada em novembro de 2012, Yasmin afirmou que ao começar a 

estudar no 6º ano imaginou que fosse difícil aprender espanhol, porém, ao longo dos anos, 

notou que tinha facilidade em aprender espanhol e reconsiderou sua impressão inicial. 

 

Excerto 8: Eu gosto muito do español e tenho uma facilidade ao aprender. A 

minha expectativa em relação à aprendizagem da língua espanhola, eu acho 

que era muito difícil, mas não. (Yasmin, narrativa - nov∕2012, grifos meus) 

 

 

Na tentativa de comprovar essa representação, alguns estudantes apresentaram 

exemplos de palavras em português e espanhol e estabeleceram comparações entre as duas 

línguas.  

 

Excerto 9: Eu gosto muito de Espanhol (obs. Eu não to falando isso só pra 

puxar saco da professora). Eu gosto, porque espanhol é uma língua meio, 

que um pouco igual à o portugues (Brasil), por exemplo: muito na língua 

portuguesa é bem igual a „mucho(a)‟, „muy‟. E igual se alguém for falar isso 

pra você em espanhol a primeira palavra em português referente a „mucho‟ é 

a palavra (muito). Eu estou gostando de fazer espanhol no [...]. (Millena, 

narrativa - nov∕2012, grifos meus) 

 

Excerto 10: Uma das atividades que eu gostei da (...) no sexto ano eu não 

me lembro muito bem, mais a primeira prova eu me lembro foi uma prova 

fácil, pois na época nós não sabíamos muitas coisas aí a prova foi como se 

fosse de português. (Monark, narrativa - nov∕2012, grifos meus) 

 

A partir desses excertos, observo que Yasmin, Millena e Monark acreditam na 

facilidade da língua espanhola porque, para elas, parece-se com a língua portuguesa (LP). 

Para comprovar tal representação, Millena exemplificou a semelhança associando os termos: 

“mucho(a)” e “muito”. A participante esclarece que o espanhol se parece com a variedade de 

português usada no Brasil, ou seja, descartou a possibilidade de semelhanças com outras 

variedades faladas em outros países. O que levou Millena a fazer essa relação específica entre 

as línguas espanhola e portuguesa? 

Além disso, tanto ela como Yasmin relacionam o ato de gostar de estudar espanhol 

com a facilidade e semelhança com o português. Embora Monark não tenha demonstrado em 

seu discurso esse mesmo sentimento, informou que a primeira prova foi fácil, “foi como se 

fosse de português”.  

Após notar que boa parte dos estudantes fez essa afirmação, nove meses depois, em 

uma entrevista realizada em julho de 2013, Drigo informou que, no vestibular, muitos 

estudantes escolhem o espanhol e mais uma vez essa representação apareceu: 
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Excerto 11 Drigo: Mas eu ainda conheço muita gente no vestibular que 

escolhe espanhol, por isso que lê lá e acha que espanhol tá mais fácil que o 

inglês. (...) 

Lalita: Tem muita gente que... acha que não é importante aprender espanhol 

porque se assemelha... asseme... 

Prof. Jordana: Isso. Assemelha. 

Lalita: com: o português. Igual você sabe português, cê sabe falar portunhol, 

né? 

Lalita: Aí, você da conta de sobreviveeer e tal, então não vou aprender 

espanhol. É meio que uma ignorância, né?  Você acaba pensan... (corte de 

Mika) 

Mika: pensar que você sabe porque... 

Lalita: É. Mas não sabe nada. (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013) 

 

 

Quando Drigo utiliza o verbo “achar” no sentido de acreditar e Lalita afirma que trata-

se de uma postura ignorante sobre a representação de que é fácil aprender espanhol, ambos 

consideram o contrario verdadeiro. Isto é, não é fácil aprender espanhol. Mika concorda com 

seus colegas e inicia sua fala com o verbo “pensar” que também faz parte da cadeia semântica 

“acreditar, achar”. Embora Drigo e Mika tenham problematizado a representação de que na 

verdade para eles não é fácil aprender espanhol, os participantes afirmaram que não 

pretendem centralizar seus estudos na aprendizagem desta língua. Os estudantes justificaram 

que tem o objetivo de aprender primeiramente a língua inglesa. Ao observarmos os 

enunciados “não é fácil aprender espanhol” e “reconheço sua importância no meio 

profissional” podemos inferir que os participantes iniciariam uma busca por aprender essa 

língua estrangeira. Porém, Mika e Drigo informaram que pretendem centralizar seus estudos 

em língua inglesa. Tal divergência mostra a complexidade e contradição das identidades e das 

representações. Após o comentário de Drigo, Lalita observa que essa representação resulta na 

ideia de que não é necessário estudar, uma vez que, com a língua portuguesa, o estudante 

poderia usar o portunhol. Celada (2002, p. 45) usa o conceito “competência espontânea” para 

explicar essa representação que o brasileiro tem da língua espanhola.  

 

No extremo inicial da sequência, uma imagem do espanhol, ou melhor, um 

espanhol imaginário, uma língua fantástica, projetada pela fantasia do 

brasileiro, língua que toma (ou tomava) possível a pergunta contida no 

enunciado em que se apoia a determinação de nossa primeira cena: "Estudar 

espanhol?! Precisa mesmo?". No outro extremo da sequência: o portunhol, 

uma manifestação desse espanhol imaginário. A sequência mostra uma 

gradação, na qual o espanhol que chamamos de "imaginário" - representaria 

apenas "um grau a mais desse portunhol", isto é, uma versão "mais correta" 

ou "mais séria" dessa língua.  
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Drigo demonstra ter consciência dessa representação e justifica teoricamente o porquê 

dessa proximidade: 

 

Excerto 12: Eu acho que são próximas algumas coisas sim, ainda por 

questão de línguas derivadas do latim, né. Então tem aquela semelhança 

entre as duas línguas. (Drigo, entrevista gravada em áudio - jul∕2013) 

 

As representações, demonstradas nas opiniões dos alunos, de uma língua “fácil e 

parecida com o português” (CELADA, 2002, p.45), juntamente com a constatação de uma 

proximidade tipológica entre espanhol e português (ALMEIDA FILHO, 2001, p.14) fazem 

com que o aprendiz veja o espanhol como língua espontânea que, “para o brasileiro, culmina 

na sequência metonímica cuja representação começa com os termos: espanhol-língua parecida 

-língua fácil” (CELADA, 2002, p. 101). Em outras palavras, conforme Almeida Filho (2001, 

p. 15), um “quase falar ou um português mal falado”. 

Para Celada (2002), essa sensação promove dois extremos: primeiramente, espanhol é 

fácil, por isso não é preciso estudar; depois, uso do portunhol como manifestação dessa 

competência espontânea. Celada (2002, p. 16) afirma que “o efeito e comportamento principal 

dessa representação no aprendiz constituem-se na pergunta: estudar espanhol?! Precisa 

mesmo!?”. Além disso, Kulikowski e González (1999) alegam que alguns alunos acreditam 

inicialmente nessa representação, porém, ao entrarem em contato com o idioma, notam as 

diferenças e sentem dificuldades, o que provoca, muitas vezes, desistência em cursos 

particulares de idiomas. 

 

2.4.4 Espanhol era fácil e passou a ser difícil 

 

Os colegas de Yasmin, Millena e Monark acreditavam que o espanhol era fácil por ser 

parecido com a LP, porém a aprendizagem foi se tornando difícil por causa da gramática. 

 

Excerto 13: Como a língua espanhola é parecida com a portuguesa não é 

muito difícil mas com varias regras entre outras vi que não era também 

tão fácil. (Iron Maidon, narrativa - nov∕2012, grifos meus) 

 

Excerto 14: No começo era fácil, mas quando começamos a ver os verbos 

foi complicando [...] (Gigi, narrativa - nov∕2012, grifos meus) 

 

Excerto 15: Pensei que seria fácil, pois a língua se parece demais com o 

português. Tipo, depois que você passa para as series seguintes você percebe 

que a matéria se dificulta e que aquela materiazinha fácil não é a mesma. 

(Pokebola, narrativa - nov∕2012) 
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Seguindo a linha argumentativa dos participantes, noto o quanto essa representação é 

contraditória, pois, ao mesmo tempo em que eles alegam a facilidade do espanhol por se 

aproximar da língua portuguesa, eles o veem como difícil devido  

à gramática. Estabelecida essa semelhança, faço a seguinte pergunta: os estudantes sentem 

dificuldades em espanhol por que não sabem a gramática da língua portuguesa? Celada (2002, 

p. 187, grifo meu) responde a essa questão explicando que 

 

[a] língua espanhola é singularmente estrangeira para esse sujeito 

brasileiro porque o defrontará de maneira desconfortável com um familiar 

conhecido: com os efeitos que sua subjetividade suporta por ser um sujeito 

que abriga uma relação de descontinuidade (ou não-continuidade) entre 

oralidade e escrita, relação esta que é fruto no Brasil de determinados 

processos históricos. (Grifos meus) 

 
 

Para essa autora, a língua espanhola é “singularmente estrangeira” (CELADA, 2002) 

porque, no processo de aprendizagem, o estudante brasileiro vai se deparar com uma “relação 

desigual” (CELADA, 2002, p. 188) entre a escrita e a oralidade. Isto é, para os brasileiros, 

aprender espanhol, os faz lembrarem-se da dificuldade em aprender a norma culta escrita da 

língua portuguesa. Quando os participantes entram em contato com uma língua que para eles 

se parece com a materna, o efeito possivelmente seria associar a dificuldade que se tem em 

aprender a norma culta da língua portuguesa, isto é, a variedade em que a escola, muitas 

vezes, tem se centrado durante o processo de ensino-aprendizagem, pois nota-se um 

distanciamento entre a oralidade [o que se fala informalmente] e a escrita [norma culta 

ensinada nas escolas]. Logo, ao estudarem a LE, os estudantes, possivelmente relacionem a 

língua espanhola com a norma culta e escrita da língua portuguesa. 

De acordo com Almeida Filho (2001), essa proximidade tipológica entre a língua 

portuguesa e a língua espanhola, destacada pelos alunos, leva-os a ver a aprendizagem como 

fácil, por isso, no início do processo podem apresentar um nível pós-elementar de 

compreensão da nova língua. Esse autor (2001, p. 15) argumenta, entretanto, que “esse quase-

falar, essa criação possível [portunhol], essa facilidade enfim que o falante de espanhol 

experimenta ao produzir a palavra, mostra uma outra face – a da facilidade enganosa e do 

conhecimento movediço.” É o que constata Lalita após a explicação de Drigo sobre a 

proximidade entre português e espanhol: 

 

Excerto 16 Lalita: Não deixa de ser, mas acho que as semelhanças que∕ um 

pouco atrapalha, né‟, as vezes 
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Prof. Jordana: uhum, um pouco. 

Lalita: acha que é igual, é, nada a ver aí acho que atrapalha. 

Drigo: Eu acho quee são próximas algumas coisas sim, ainda por questão de 

línguas derivadas do latim, né‟ Então... tem aquela semelhança entre as duas 

línguas.  

Prof. Jordana :Uhum. 

Lalita: Igual, eu nunca esqueço que∕ “ca-de-ra” é... quadril, né?! 

Profa.Jordana: iiisso, ahã. 

Lalita: Aí, se a gente ver “cadera” solto em um texto, a gente∕ imagina 

(riso) que é cadera (dizendo “cadeira”) né?! 

Prof. Jordana: Uhum 

Lalita: Aí, em espanhol tem meio que (corte da profa) 

Prof. Jordana: Ah...então, essas palavrinhas queee...que na verdade não 

significam aquilo que você imaginaria é que dificulta! 

Drigo e Lalita: É, ahã (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

 

Como vimos, enquanto Almeida Filho (2001) define o portunhol como “quase-falar” 

ou “criação possível”, Celada (2002, p.16) utiliza o termo “competência espontânea” e afirma 

que o efeito dessa representação pode ser o desinteresse com os estudos expressos no 

questionamento: “estudar espanhol?! É preciso?!” Millena e Monark têm esta representação, 

muito comum entre os aprendizes de espanhol. Nas palavras de Monark, no excerto 10, “a 

prova foi como se fosse de português”. A partir dessa representação, pude notar em minhas 

observações que muitos alunos não estudam para realizar as provas e, em algumas aulas, 

questionei-os sobre o porquê desse comportamento, todos me informaram que acreditam na 

facilidade de se aprender devido à proximidade com a língua portuguesa, especialmente na 

compreensão leitora.  

Enquanto Drigo e Lalita apontam os falsos cognatos ou “falsos amigos” – que são as 

palavras que se escrevem da mesma forma ou parecidas em português e espanhol, mas têm 

significados diferentes – Gigi, Iron Maidon, Pokebola, dentre outros participantes, destacam a 

gramática como a grande vilã na aprendizagem da língua espanhola. Fato que, para eles, 

rompe com a representação de que o espanhol é um idioma fácil de aprender. Na verdade, 

essa ilusão de que, superadas as diferenças entre os cognatos, “a aprendizagem de espanhol 

torna-se mais fácil” é uma representação bastante comum e encontrada nos discursos dos 

aprendizes em pesquisas sobre o tema. Nos estudos e nas reflexões realizados por Celada 

(2002), Vita (2005) e Krauss (2013), essa representação é problematizada. Em sua tese, 

Celada (2002) propõe reflexões sobre seu objeto de estudo, isto é, o espanhol como língua 

estrangeira no Brasil, de acordo com o ponto de vista do brasileiro. Por meio da análise de 

enunciados formulados sobre a língua espanhola, a autora interroga a interpretação do sujeito 

ao tentar situá-la e entendê-la. A partir dessa análise, é possível entender com profundidade a 
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relação que há entre o brasileiro e a língua espanhola, na qual funciona uma discursividade 

particular do brasileiro sob o efeito da representação “o espanhol é uma língua parecida com o 

português, portanto, é fácil aprendê-lo.” 

Celada (2002, p. 37) explica que “o efeito consequente é a ilusão de que a diferença 

entre a língua espanhola e o português é facilmente „contornável‟”, e isso resulta na ilusão de 

uma “competência espontânea”. Segundo essa autora, para o falante de português, a enganosa 

facilidade vê-se afetada pela dificuldade encontrada em estabelecer as diferenças entre os 

falsos cognatos. Além disso, o aprendiz brasileiro vê-se dividido em sua própria língua – que 

está dividida entre uma normatividade imposta, a língua do colonizador, não assumida 

plenamente e a oralidade construída e pouco legitimada. O contato com a língua espanhola, 

muitas vezes é, para o sujeito, o reviver doloroso da experiência escolar com a própria língua. 

Celada (2002) explica que é necessário observar a discursividade e trabalhar na direção da 

identidade e da subjetividade do sujeito, para que ele se reconheça como sujeito de uma 

escrita brasileira. Por isso, de acordo com a autora (2002, p. 260), o brasileiro não deve se 

apagar por outro dizer “[...] agenciando sua enunciação, deve nele inscrever suas formas de se 

dizer brasileiro e, com isso, outros e mais sentidos.” 

Ainda na perspectiva dos falsos cognatos, conforme os PCNs (MEC, 2005, p. 29),“[...] 

a hipótese de que a dificuldade de aprendizagem viria das diferenças entre as línguas procede 

do modelo de Análise contrastiva [...]”, aplicado na análise linguística. Vita (2005, p. 2) em 

suas observações de pesquisa aponta que 

 

[a] previsão de dificuldade com os falsos amigos “clássicos” nem sempre se 

confirmava na prática, já que esse léxico nem sempre era de fato tão 

problemático nem era o único aspecto problemático para os aprendizes. [...] 

havia casos em que os alunos apresentavam problemas, normalmente mal-

entendidos, com palavras que não integram as listas mais freqüentes e os 

diversos dicionários dedicados aos “falsos amigos”, contrariando a visão do 

senso comum [...]. 
 

 

A autora desconstrói a representação de que os “falsos amigos” seriam a maior 

problemática na aprendizagem de espanhol. Em seu trabalho, Vita (2005, p. 1) observa fatores 

que atuaram nas produções de efeitos de sentido no contato das duas línguas, espanhol e 

português. Em algumas observações informais, a autora afirma que “[...] a previsão de 

dificuldade com os falsos amigos „clássicos‟ nem sempre se confirmava na prática [...].” 

Segundo a autora, os casos em que os aprendizes provocam mal-entendidos não relacionados 

aos falsos cognatos eram vistos como mais complexos que os “falsos amigos”. Porém, a 
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crítica maior, realizada em sua dissertação, é simplesmente atribuir aos falsos cognatos o 

papel, único e exclusivo, de vilão na aprendizagem de espanhol por parte dos brasileiros. Nas 

palavras de Vita (2005, p. 7),  

 

[é] preciso ressaltar que não queremos dizer que os falsos amigos não 

possam levar a dificuldades de aquisição ou a mal-entendidos, mas o que 

questionamos é que estes sejam atribuídos fundamentalmente a essa parte do 

léxico.  

 

Contudo, os percursos teóricos não ficaram apenas no aspecto linguístico. Serrani-

Infante (1994 citado nos PCNs, 2005) estabelece um novo modo de realizar contrastes por 

meio de análises de enunciados discursivos. Nos PCNs (MEC, 2005, p. 32), mencionam-se as 

pesquisas de Serrani-Infante (1994) que explicou sobre duas formas de realizar um enunciado, 

por brasileiros e argentinos: enunciação por transição, que é vista como mais indireta e 

evasiva e a enunciação por abrupção, mais direta e incisiva. Por isso, para a autora, trata-se de 

 

[u]ma marca de constituição identitária  e social e os aprendizes têm que ser 

sensibilizados para essas diferenças e para as relações entre a língua 

(materialidade linguística) e os processos discursivos, já que marcas da 

discursividade da língua materna permanecem, muitas vezes, na língua 

estrangeira.(SERRANI-INFANTE, 1994 citado nosPCNs, MEC, 2005, p. 

32, grifos da autora) 

 
 

Essa discursividade marcada nos enunciados por meio da constituição identitária do 

falante foi estudada também por Fanjul (2002). Esse autor apontou em seus estudos a 

problemática da discursividade na aprendizagem de ELE, ou seja, na ordem do discurso de 

um sujeito na sua língua materna. Nas palavras de Fanjul (2002, p.35, grifos do autor), 

 

[q]uando se propõe “a discursidade X”, o que se faz é um recorte no imenso 

campo da produção discursiva, para referir-se aos enunciados produzidos por 

falantes empíricos de um setor da humanidade, especificamente ao 

funcionamento discursivo neles (não, por exemplo, à sintaxe ou ao 

vocabulário isoladamente).  

 

Esse autor defende que o vocabulário isolado do seu contexto não imprime a 

discursividade do espanhol, ou seja, o seu campo semântico e pragmático, elementos 

específicos de uma língua. A discursividade é um campo produtivo maior do que a palavra 

isolada. 
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Ao analisar como são apresentadas as variedades linguísticas em um LD, Krauss 

(2013) chega à mesma constatação, à qual, Vita (2005), Serrani-Infante (1994), Celada (2002) 

e Fanjul (2002) chegaram, ou seja, o campo discursivo é maior do que a palavra isolada e 

contrastada. Em seu artigo, Krauss (2013) notou, em sua análise, que quando os autores do 

LD optaram por uma linguagem padrão marginalizando as variedades latino-americanas, 

deixaram de cumprir com a proposta estabelecida inicialmente, sobre oferecer ao aluno 

condições para construir sua própria identidade sociocultural por meio do reconhecimento das 

diferenças entre seu contexto e aqueles que estão inseridos no mundo do idioma. Krauss 

(2013) explica que o uso de lista de palavras soltas e fora de contexto faz com que o aprendiz 

veja essa língua como homogênea, visto que a heterogeneidade está, sobretudo, na 

discursividade, isto é, nos níveis discursivo, semântico e pragmático em que as palavras foram 

empregadas. Esses níveis constituem-se como o contexto de produção dos enunciados. 

Essas velhas concepções sobre a gramática e os falsos amigos não apareceram apenas 

nas narrativas aplicadas em novembro de 2012, mas também na entrevista coletiva com Mika, 

Drigo e Lalita. Após concordarem entre si quanto aos malefícios dos “falsos amigos” na 

aprendizagem de espanhol, perguntei à Mika se concordava com eles: 

 

Excerto 17 Prof. Jordana: uhm.  Que que tem o que, que que tem a 

gramática? 

Mika: Ter que decorar aquelas coisas eu não consigo decorar.   

Lalita: Eu acho a gramática do... do espanhol, assim, não se por causa 

queeeeda dinâmica que a gente tem deeee de aprender, mais fácil que da, do 

português, né‟ que é∕ Muito complicada! (riso) Assim, eu não gosto muito de 

português não, mas, aí o português tem aquele tanto de regrinha, de exceção, 

né‟ No espanhol tem menos daquelas exceções. [...] É. Isso facilita mais. 

Drigo: Eu acho que tenho mais dificuldade dentro da gramática em questão 

da∕ mudança dos verbos, igual, igual, como a gente já sabe português, a 

gente sabe que tem mudança nos verbos. Então, quem aprende português 

também tem esse tipo de dificuldade (corte de Mika) 

Mika: A gente já é acostumado desde pequeno a...a enfrentar essa 

dificuldade com o português. 
Drigo: E a mudança, assim, nos verbos, a terminação, o final, assim, na hora 

de conjugar é difícil. (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

 

Os participantes mencionam, mais uma vez, três representações bastante discutidas 

pelos pesquisadores e especialistas do ensino de espanhol como língua estrangeira: facilidade 

devido à proximidade entre português e espanhol, proveniente da origem latina; a enganosa 

facilidade sendo explicada pelo uso dos falsos cognatos ou “falsos amigos” e dificuldade na 

aprendizagem devido à gramática recheada de regras e detalhes que devem ser, conforme a 

entrevista, decorada. Drigo e Lalita não sentem dificuldades em aprender a gramática, 
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enquanto Mika afirma o contrário. É possível notar também, na fala de Mika, a distinção entre 

a aquisição de LM e a aprendizagem de língua estrangeira: “a gente é acostumando desde 

pequeno a enfrentar essa dificuldade com o português”. De acordo com Baralo (1999), todas 

as línguas que o sujeito aprende após a língua materna (LM) são consideradas línguas 

estrangeiras (LE) e segundas línguas (L2). Mika tem consciência de que há diferenças entre a 

aprendizagem de LM e LE. Baralo (1999, p. 28) explica que “normalmente, a aprendizagem 

de uma LE ocorre dentro de um contexto institucional, artificial, em que não se percebe uma 

necessidade comunicativa autêntica, como na língua materna
12

”. Quando Mika afirma que 

está acostumada desde pequena a enfrentar as dificuldades com o português, possivelmente, 

ela estaria realizando a distinção entre adquirir a LM e aprender a LE.   

As colocações dos alunos fizeram-me pensar sobre como a gramática é ensinada nas 

escolas. Por que, no ensino de espanhol, os “falsos amigos” e a gramática sempre são 

lembrados como vilões na aprendizagem? Essa última pergunta fez-me recordar as grandes 

discussões sobre a vinda dos médicos espanhóis e latino-americanos falantes de espanhol ao 

Brasil, através do programa “Mais Médicos”, projeto desenvolvido pelo governo Federal e 

aplicado em 2013. Desde a chegada dos médicos, percebi que, nas redes sociais, apareceram 

vídeos com “piadas” que ilustram as possíveis dificuldades de comunicação entre os pacientes 

brasileiros e os médicos estrangeiros. Entre as anedotas estão os falsos cognatos. No 

vídeo
13

intitulado “Consulta cubana X nordeste Brasil”, material produzido aqui no Brasil, os 

atores simulam uma consulta entre uma nordestina e um médico cubano. Durante a conversa, 

ocorrem alguns desentendimentos de caráter linguístico. A paciente nordestina presenteia o 

médico com um doce e ele afirma que este alimento é “exquisito”, termo em espanhol que 

significa “saboroso”, porém a mulher sente-se ofendida, pois imagina que ele não gostou do 

presente. Outro falso cognato usado pelo médico é “embarazada” (que significa grávida), ao 

questionar se a personagem estava “embarazada”; ela confirma a pergunta do cubano, pois 

acredita que essa palavra significa “confusa”. Tais usos equivocados provocariam o riso, 

especialmente, por parte daqueles que compartilham duas opiniões: a vinda dos médicos não 

ajudaria a sanar as carências do sistema público de saúde brasileiro, sobretudo no interior, e os 

falsos cognatos dificultariam a comunicação entre brasileiros e os falantes de espanhol na 

América. Nesse vídeo, podem-se detectar inúmeras formas de preconceito: de raça, gênero, 

                                                           
12

Citação original: Normalmente, el aprendizaje de una LE ocurre dentro de un contexto institucional, artificial, 

donde no se percibe una necesidad comunicativa auténtica, como en la lengua materna. (BARALO, 1999, p. 28) 

[tradução minha] 
13

Vídeo disponível:http://www.youtube.com/watch?v=CVPuZZDqMiQ. Acesso em: 26. out. 2013. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CVPuZZDqMiQ
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classe social, xenofobia e preconceito regional. Tanto a paciente quanto o médico são 

depreciados. A paciente, por ser mulher, nordestina, fazer parte de uma minoria 

desprivilegiada e/ou silenciada na sociedade e o médico, de origem cubana, representado 

como um pobre trabalhador e, em outras reportagens, é chamado de “escravo” moderno, 

devido às condições trabalhistas às quais se submeteu ao firmar o contrato com o governo 

federal. São vídeos como esses, utilizados e explorados nos meios de comunicação que 

contribuem e reforçam a representação de que os “falsos amigos” seriam a grande dificuldade 

na aprendizagem de espanhol. 

Diante do fato apresentado no vídeo e dos discursos dos participantes, surge a seguinte 

questionamento: qual seria, de fato, o papel da língua espanhola? Problematizo sobre essa 

última questão no próximo tópico deste capítulo. 

 

2.4.5 Representações sobre a língua espanhola: (Saber) espanhol abre portas para o 

mercado de trabalho 

 

No tópico 2.4.1, os estudantes mencionaram em suas narrativas e entrevistas relatos 

que resultaram na reflexão sobre como as aulas são ministradas a partir de uma abordagem 

transmissiva e conteudística. Se, para os participantes, o conteúdo tem de ter funcionalidade 

no meio social, logo posso inferir que a aquisição de informações úteis está diretamente ligada 

à representação de que a aprendizagem de língua espanhola abre portas para o mercado de 

trabalho e é um diferencial no currículo. 

Em narrativas aplicadas em novembro de 2012, destacou-se a importância da 

aprendizagem de espanhol para o futuro profissional, em viagens e intercâmbios estudantis. 

Esse tipo de concepção utilitarista sobre o papel da aprendizagem de ELE foi também 

bastante recorrente.  

 
Excerto 18: Significa uma aprendizagem nova, porque eu vou usar no futuro 

atravez de intercâmbio. (Esse cara sou eu, narrativa - nov∕2012) 

 

Excerto 19: [...] para mim foi muito bom, pois no sexto ano não me 

importava muito, mas agora no oitavo ano eu gosto e já até viajei para 

Buenos Aires. (Violetta, narrativa - nov∕2012, grifos meus) 

 

 

O uso da sentença “já até viajei para Buenos Aires” remete a essa representação do 

uso instrumental da língua, uma vez que Buenos Aires é a capital da Argentina, país que tem 

o espanhol como língua oficial. Portanto, está pressuposto que Violetta usou o que aprendeu 
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na sala de aula durante a viagem. Pelo uso da palavra “até”, esse fato tornou-se, para ela, o 

ápice do processo de aprendizagem, visto que a participante adquiriu informações úteis 

durante a aula para usá-las na viagem, estabelecendo um sentido prático para aprender 

espanhol. Diante disso, questiono: se a comunidade escolar vê o espanhol com apenas esse 

papel, o estudante que não vai viajar ou não pretende viajar daria importância à 

aprendizagem? 

Muitos membros da comunidade escolar buscam uma aprendizagem com o objetivo 

imediatista para o uso dessa língua de modo instrumental. Essa representação faz com que se 

desvalorize o conhecimento crítico da heterogeneidade linguístico-cultural, reduzindo o papel 

do ensino de língua estrangeira a uma concepção utilitarista de ensino-aprendizagem. Giroux 

(1995, p.156) afirma que esse tipo de concepção instrumental de ensino resulta em 

representações que geram a ilusão da satisfação. Nas palavras do autor: 

 

[é] nestes domínios representacionais, moldados de acordo com poderosas 

formas de interpelação, que a intersecção entre as necessidades não 

satisfeitas e os mundanos desejos da vida cotidiana se torna concreta. No 

contexto dessas culturas públicas, as pessoas se identificam e, ao mesmo 

tempo, se perdem de forma diferente, em representações que lhes trazem a 

promessa da esperança ou, mais provavelmente, a ilusão da satisfação. 

 

 

Esse tipo de concepção utilitarista de língua foi encontrado na pesquisa realizada por 

Zolin-Vesz (2013b) e problematizada no artigo de Krauss e Zolin-Vesz (2013, p. 260), em 

que tecem reflexões sobre o discurso utilitarista de ensino de espanhol a partir da análise do 

texto Acuerdo Cerrado publicado pela revista “TAM nas nuvens”. Conforme os autores, o 

discurso utilitarista é aquele que “associa o ensino e a aprendizagem da língua a interesses 

meramente relacionados com o mercado de trabalho.” Através da análise, os autores 

consideram que a manutenção desse tipo de discurso promove a continuidade de práticas 

pedagógicas pouco efetivas e a adoração pelo que é estrangeiro. Esses autores propõem um 

ensino menos reducionista, desatrelado do imediatismo, isto é, um ensino que valorize a 

formação integral do aluno.   

Em sua dissertação, Zolin-Vesz (2013b) analisou os relatos de professores, pais, 

alunos e da equipe gestora de uma escola pública de ensino fundamental do Mato Grosso, 

com o objetivo de verificar os aspectos sociopolíticos que envolviam a crença de que a 

Espanha é o único país em que se fala a língua espanhola. Em algumas entrevistas, o autor 

notou que a coordenadora pedagógica e a professora de espanhol apresentaram uma 

concepção utilitarista do ensino de espanhol, pois alegaram que o espanhol poderia ser 
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importante para a inserção do aprendiz no mercado de trabalho informal. Contudo, de acordo 

com Zolin-Vesz (2013b, p. 44), “[...] esse mercado, à luz do relato da professora, parece ser o 

informal, na condição de vendedores ambulantes de cachorro-quente e/ou água durante os 

jogos da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.” As opiniões dessas 

participantes de pesquisa, possivelmente, podem contribuir para a manutenção do status quo 

no qual se encontravam estudantes dessa escola situada na periferia do Mato Grosso; 

considerando o incentivo à aprendizagem de espanhol que passava pelo argumento de que 

futuramente os estudantes poderiam vender cachorro quente e∕ou água durante os jogos da 

copa do mundo de 2014 e olimpíadas de 2016, já que Cuiabá é uma das cidades que sediará os 

jogos da copa. A partir das reflexões sobre a concepção utilitarista de ensino e a representação 

de que a Espanha é o único país em que se fala espanhol, Zolin-Vesz (2013, p. 60) constata a 

presença de “[...] um discurso colonialista ou imperialista hábil a reger as ações das agências 

de difusão internacional da língua do governo espanhol.” 

De acordo com Bizarro e Braga (2005), o ensino de língua estrangeira não deveria ter 

somente esse papel. Para as autoras (2005, p.829) “dominar uma LE é, assim, reforçar a sua 

competência social, o que nem sempre é conscientemente assumido pelos grupos de 

aprendentes que frequentam a escola de hoje, mas que deve ser algo que os professores de LE 

devem ajudar a construir, na certeza de que ensinar uma língua é basicamente, uma forma de 

educar o intelecto e a sensibilidade.” Em outras palavras desenvolver a competência social é 

compreender e refletir sobre a nossa experiência para responder às experiências do mundo que 

nos cerca e entender, compartilhar ou rejeitar as experiências e pontos de vista dos outros. Nas 

OCEM-Espanhol (MEC, 2006, p. 132), também se critica a redução do papel da língua 

espanhola como instrumento de comunicação, de acordo com a abordagem comunicativa: 

 

[d]e todas as críticas, a mais importante é a redução da língua a uma única 

função, a comunicação, desconsiderando-se por completo a complexidade do 

seu papel na vida humana, e deixando-se de lado o lugar da subjetividade na 

aprendizagem de segundas línguas. 
 

No documento, destaca-se a importância de se desenvolver a identidade do estudante. 

Na entrevista gravada em áudio em julho de 2013, questionei a Drigo quem era, para ele, o 

falante nativo de espanhol e obtive a seguinte resposta 

 
Excerto 20: Eu não imaginava quem era porque tipo parece que eu num via 

o mundo, tipo, a fronteira a fora do Brasil igual eu vejo hoje. Então eu não 

imaginava como que era. (Drigo, entrevista gravada em áudio – jul/2013, 

grifo meu) 
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O estudante revelou que antes de estudar a língua espanhola não pensava no que havia 

além das fronteiras do país, isto é, antes não imaginava, não tinha consciência e conhecimento 

sobre quem eram os povos falantes de espanhol e, depois, ampliou um pouco sua visão de 

mundo. Drigo mudou sua opinião ao longo da pesquisa e de seus estudos na EF II e considera 

a aprendizagem do espanhol importante na formação profissional. Essa instabilidade 

discursiva é comum e natural na perspectiva em que analisamos a representação e as 

concepções identitárias, tendo em vista que Silva ([2000]/2007) considera o discurso tão 

fluido, instável e contraditório quanto a própria identidade do sujeito. 

Não é possível mensurar ou afirmar com precisão quando e como Drigo desenvolveu 

essa percepção, porém, ao ministrar as aulas, sempre tentei apresentar aos alunos as múltiplas 

culturas e variedades da língua espanhola, por meio de recursos que estavam além do LD e 

das imagens, muitas vezes, estereotipadas dos latino-americanos. Lembro-me de que, na 

tentativa de falar sobre a identidade latino-americana, trouxe, no início de 2013, o video-clip 

do grupo porto-riquenho Calle 13, chamado Latinoamérica.
14

 Conforme Foucault 

([1979]/1995), na subjetividade, as lutas têm por objetivo questionar o status do sujeito, 

afirmar o direito de ser diferente e de se autorrepresentar, forçar o sujeito a se voltar a si 

mesmo e o ligar à sua própria identidade. De modo similar, Silva ([1999]/2010)estabelece as 

dimensões de “representação como delegação” e como “descrição”. Ao problematizar sobre 

quem tem o direito de representar, o autor constata que quem fala pelo outro controla as 

formas de falar do outro, logo, impede o sujeito de se autorrepresentar. 

Por meio das imagens do vídeo, foi possível verificar como os falantes de espanhol da 

América Latina se autorrepresentavam: como povos e culturas heterogêneas que lutam e 

trabalham desde cedo, foram explorados e sofreram com a colonização espanhola e 

portuguesa. Contudo, a força, a dignidade e a união entre as diversas culturas latino-

americanas não lhes foram roubadas e os reergueram e os mantiveram firmes na luta contra a 

opressão e a dominação dos países ricos. Ao final da exibição desse vídeo, as turmas de Lalita 

e Drigo bateram palmas e emocionaram-se, pois, conforme comentários, a canção, em forma 

de rap, lembrava um protesto contra as injustiças sociais. Percebi nessa atividade que, em vez 

de trazer à sala de aula discursos e imagens estereotipadas, representações, muitas vezes 

negativas, dos colonizadores sobre os colonizados, pude trazer as vozes e as 

autorrepresentações dos falantes de espanhol na América Latina.    

                                                           
14

O vídeo está disponível no site do youtube, no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=HSz9GrHU9Uc. 

Acesso em: 09 mai.2013. 
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Por isso, considero que aprender espanhol está além de dominar as estruturas 

linguísticas, mas, conforme Bizarro e Braga (2005) problematizaram, é um reforço no 

desenvolvimento da competência social e da subjetividade do aprendiz, construindo sua 

identidade, pelo contato com as múltiplas identidades culturais e sociais. Portanto, o ensino da 

língua estrangeira não pode ser nem um fim em si mesmo e, muito menos, uma simples 

matéria escolar.  

Celada (2002, p. 82) comentou que, pelo surgimento do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), a língua espanhola passou a ser vista como uma “língua veicular” e 

necessária para o futuro profissional do aprendiz. Nas OCEM-Espanhol (2006, p.128), a lei 

11.161 de 2005 é apresentada como um gesto político e de política linguística.  

 

Estamos diante de um gesto político claro e, sobretudo, de um gesto de 

política linguística, que exige uma reflexão acerca do lugar que essa língua 

pode e deve ocupar no processo educativo; reflexão sobre a maneira possível 

de trabalhá-la com o máximo de qualidade e o menor índice de 

reducionismo, um reducionismo a que, ao longo da história, se viu afetada a 

nossa relação com a Língua Espanhola e com os povos que a falam. 

 

 

Esse documento defende a busca por uma reflexão sobre o lugar que ocupa a língua e 

por um não reducionismo no ensino de espanhol, a fim de evitar um silenciamento das vozes 

dos vários povos indígenas que falam a língua espanhola, sobretudo os que vivem na América 

Latina. Alguns participantes dessa pesquisa reconhecem esse objetivo para aprendizagem, por 

exemplo, Luna, ao afirmar que estudar espanhol 

 
Excerto 21: significa ter a oportunidade de aprender uma linguagem e 

culturas diferentes da minha. (Luna, narrativa - nov∕2012) 

 

 

A participante reconhece a existência de culturas diversas entre os falantes de espanhol 

e advoga pela oportunidade de aprender culturas diferentes. Essa representação aparece nos 

dados da pesquisa de Sousa (2007, p. 111), quando essa autora constatou que os participantes 

viam a língua espanhola como “língua de cultura”. Luna posicionou-se como uma estudante 

pertencente à uma cultura, muitas vezes, distanciada das culturas dos falantes de espanhol. 

Esse distanciamento deve-se às formas de relação social nas quais estamos imersos. Ao 

desconhecer essas culturas, a estudante acredita que aprender a língua promoveria esse 

encontro. Sousa (2007, p. 115) explica que, a partir dos dados de seus participantes, tais como 

“permite outra visão de mundo, novas ideias, uma literatura nova e rica”, “riqueza cultural” 

ou “toda a pluralidade da América hispânica”, chegou à constatação da representação do 
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espanhol como língua de cultura. Assim como Luna acredita na representação do espanhol 

como língua de cultura, Somerhalder afirmou: 

 
Excerto 22: Eu espero aprender bem espanhol, na minha opinião é uma 

língua complicada mas eu gosto, quero aprender pra se um dia eu viajar eu 

poder falar com as pessoas de lá, ou se alguém que fala espanhol vir falar 

comigo. É importante ter cultura também. (Somerhalder, narrativa - 

nov∕2012, grifos meus) 

 

A estudante acrescentou à concepção utilitarista a representação de que o espanhol é 

uma língua difícil, conceito discutido no tópico anterior, mas que lhe permite expandir seu 

nível cultural. Por outro lado, conforme Santa-Cecilia (1996, p. 6) “as novas gerações viajam 

mais para o exterior e se incorporam com naturalidade a um mundo com menos barreiras 

linguísticas e culturais.” Possivelmente, é por este motivo que a representação de língua como 

instrumento de comunicação ainda esteja bastante arraigada ao senso comum, de modo que 

isso pôde ser notado até mesmo em outras reflexões realizadas por Drigo e Lalita na entrevista 

do dia 08 de julho. 

 

Excerto 23: Drigo: A maioria. Acha: ah! Não vou usar isso na minha vida, 

tipo assim (corte de Lalita) 

Lalita: eu já sei inglês, né?! 

Drigo: que não vai precisar de irprum país, alguma coisa assim, usar, não tão 

nem aí. (...) (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013) 

 

 

Como se pode ver, essas representações, de língua fácil ou difícil, importante para a 

comunicação estão inter-relacionadas, por isso, quando questionados sobre o comportamento 

dos alunos ao serem submetidos a um ensino focado em notas, Drigo revelou que muitos 

alunos não veem o espanhol como um conhecimento necessário e que possa ser usado 

futuramente. Nesse excerto, a representação de que o espanhol não é necessário e importante 

(cf. tópico 2.4.1) é retomada e relacionada com a concepção de que a língua espanhola é um 

instrumento de comunicação. Lalita também concorda com o colega. Sobre essas afirmações, 

é possível fazer duas reflexões. Primeiramente, para os entrevistados, a aprendizagem de 

espanhol tem como propósito seu uso na comunicação, porém, ao responderem, 

individualmente, por escrito, à pergunta: Para você, como o ensino de língua espanhola é 

visto pelos alunos desta instituição?, obtive respostas bastante diversificadas, entre as quais 

destaco: 
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Excerto 24: Lukinha: Como uma aula chata q no futuro não ajudará em 

nada. 

Mary: Para mim ele e visto pelos meus colegas como mais uma matéria ou 

seja mais coisa para estudar e mais tarefas de casa. 

Matheus: Muitos acham disnecessário, mas eu acho fundamental, não so 

para um intercâmbio mas para outras coisas como, a copa do mundo que 

vai ser no Brasil, e poder nos comunicar com as pessoas de outros país e 

normalmente. 

Suzana Marcondes: Como uma coisa fácil, o que na minha opinião não é 

verdade, essa matéria irá propor desafios como qualquer outra matéria, e não 

deve ser tratada indiferentemente. (Entrevista escrita – mai/2013, grifos) 

 

 

É interessante notar que Drigo, Lalita e Matheus, nesse excerto, afirmaram que a 

maior parte de seus colegas não tem consciência do uso futuro da língua espanhola, mas eles 

acreditam que poderão se beneficiar do conhecimento dessa língua, profissionalmente, para se 

comunicar com outros falantes de espanhol ou em viagens. Notei que Matheus, assim como 

os participantes da pesquisa de Zolin-Vesz (2013b), também destacou a importância de 

aprender espanhol para a copa do mundo de 2014, ano em que o evento acontecerá no Brasil.  

Em entrevista no dia 8 de julho, Drigo, Lalita e Mika informaram que os alunos 

apresentam diferentes comportamentos em sala de aula (cola, desinteresse, desmotivação etc.) 

por não acreditarem na importância de se aprender espanhol ou na representação da língua 

espanhola como ferramenta de comunicação (“que não vai precisar de ir prum país, alguma 

coisa assim, usar, não tão nem aí.”). Se os três estudantes disseram que seus colegas 

apresentam essas posturas por não terem essa representação e se eles acreditam que a língua 

espanhola pode auxiliá-los futuramente, logo, Drigo, Lalita e Mika fariam o contrário do que 

seus colegas costumam fazer em sala de aula, isto é, não deveriam demonstrar desinteresse, 

desmotivação e não realizariam cópias de tarefas ou colas em provas. Para Silva 

([1999]/2010), o processo de significação é fluido, indeterminado e tem constituição social e 

não pode ser visto como um elemento fixo ou como uma correspondência entre significante e 

significado, mas um processo de diferenciação. Desse modo, observo que as representações 

são postas à prova a todo instante, e são avaliadas, desconstruídas e revistas, posto que são 

construções discursivas mediadas pelas relações de poder.  

 

O processo de significação não é, pois nunca, uma operação de 

correspondência (entre significados e significantes), mas sempre um 

processo de diferenciação. [...] a representação só adquire sentido por sua 

inserção numa cadeia diferencial de significantes. Ela é representação de 

alguma “coisa” não por sua identidade, coincidência ou correspondência 

com essa “coisa”, mas por representá-la [...] como diferente de outras 

“coisas”. (SILVA, [1999]/2010, p. 40) 
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Consideramos que a representação pode ser vista como complexa e contraditória, 

fluida e instável e pode, constantemente, entrecruzar-se. Na voz de Silva ([1999]/2010),as 

representações estão diretamente ligadas às relações de poder. Mika evidencia essa “lógica”, 

com a seguinte colocação: 

 

Excerto 25: Mika: Sendo sincera aqui. Eu não gosto de espanhol então, eu 

não faço muita questão de...de estudar pra aprender mesmo, só pra prova e: 

alguma coisa. (corte da prof.) 

Prof. Jordana: Qual a importânc... Cê vê alguma importância em aprender 

espanhol? 

Mika: Eu vejo, sim, mas por enquanto eu to focando mais no inglês, porque 

o inglês é mais universal, depois, futuramente, eu faço algum curso de 

espanhol, até porque na escola também não te dá muita motivação, porque: a 

turma que você tem às vezes, ou, aquela uma aula por semana, falta de 

interesse, de atenção, entendeu? (para a prof.) 

Prof. Jordana: Uhum. Entendi. (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013, 

grifos meus) 

 

Mika apresentou uma postura contraditória, tendo em vista que, como foi explicado 

por Mannheim (1928, citado por FEIXA; LECCARDI 2012), a sua geração influencia-se pelo 

comportamento do colega, especialmente se ele ou ela for um jovem considerado “popular” 

na sala de aula. Em algumas observações, recordo-me de que a estudante afirmou a respeito 

da quantidade de repetentes em sua sala e que muitos colegas do ano anterior formaram 

grupos com esses alunos e apresentaram um comportamento inadequado durante o ano. Além 

disso, em entrevista realizada em julho de 2013, Mika explica: 

 

Excerto 26: Na minha sala é aquele negoço “muito lindo” (ironia) cê sabe, 

né‟ (olhando para a prof.) Metade da sala é repetente, então∕, ta ali, pode 

repetir um ano, um ano, de novo, eles não tão nem aí, né‟. Eles estão pouco 

se importando, né‟, com aquele professor ta ali tentando te explicar a 

matéria. Eles não dão a mínina. [...] E lá é tudo separado por grupo, né. E 

cada grupo tem uma ou duas pessoas interessadas e o resto do grupo 

inteirinho desinteressado, né. Aí você fica com aquele grupo em que só um 

é interessado, o outro acaba perdendo a graça, sabe? Podia juntar todas essas 

pessoas que tavam interessadas, mas como tudo mundo faz parte de um 

grupinho. É tudo relacionado com um grupinho sempre. 

Prof. Jordana: Como se fosse uma “panelinha”? 

Mika: É. E acaba não ficando legal e desanima o outro, o outro fica com 

vergonha de mostrar aquilo ele que sabe. Tem uns que tem vocação pro 

teatro, que eles conseguem fazer isso, mas, ficam meio que deslocado lá, 

ninguém ta fazendo isso, por que que eu vou fazer, né? Vai ficar muito 

estranho, o povo vai rir da minha cara por causa disso.(Entrevista gravada 

em áudio - jul∕2013, grifos meus) 
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A estudante faz parte de um grupo que a levar a ter medo de se expor devido ao que os 

colegas podem falar ou fazer. Esse comportamento é chamado atualmente como o medo de 

“pagar mico”, ou seja, passar por alguma situação humilhante ou constrangedora durante as 

aulas. De acordo com a Revista Brasil Escola
15

, 

 

[b]ullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a 

todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e 

repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou 

mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou 

agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, 

sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. 

 

Para Orson Camargo, colaborador da Revista Brasil Escola, existem dois tipos de 

bullying: direto, que é a forma mais comum entre agressores do gênero masculino, e o 

indireto, que é a prática de isolamento social da vítima, mais praticado entre crianças e 

mulheres. Além disso, para o autor, na escola, quando não ocorre uma efetiva intervenção 

contra o bullying, o ambiente fica contaminado e os alunos são afetados negativamente, 

experimentando sentimentos de medo e ansiedade. Drigo, Lalita e Mika informaram que a 

relação social entre os colegas em sala de aula é um fator fundamental na aprendizagem.  

 

Excerto 27: Prof. Jordana: Então, a relação entre vocês contribui também na 

aprendizagem, né? 

Lalita: Muuuito.  (enfática) 

Mika: Muuito. (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013) 

 

Logo, noto que existe uma relação hierárquica e de poder entre os membros de uma 

sala de aula. O/a estudante popular, normalmente é mais velho/a, mais forte, considerado/a 

mais bonito/a ou mais “experiente”, isto é, aquele/a que vivenciou o que ninguém ainda 

experimentou ou aquele/a que passou por situações de risco ou aventuras perigosas. Essas 

características provocam a admiração geral do grupo e a obrigatoriedade de obedecer a ele/ela 

quando necessário. Ao observar atentamente o grupo de Mika (9º D), notei tais características 

no grupo. Recordo-me de que, no início do ano, ao propor a construção do fórum virtual, um 

aluno disponibilizou-se em construir e adicionar todos os colegas ao grupo. Porém, nas 

semanas seguintes, ele revelou que nenhum colega o aceitou, pois outro estudante da mesma 

sala teria feito isso e todos o aceitaram por ser o mais popular do grupo. Coincidentemente, 

esse jovem popular era o mesmo que tinha sido representado como “colombiano”, porque fora 

                                                           
15

Citação retirada da versão digital da Revista Brasil Escola, presente no link Sociologia: 

http://www.brasilescola.com/sociologia/bullying.htm. Acesso em: 17 mar. 2014. 

http://www.brasilescola.com/sociologia/bullying.htm
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apreendido com uma quantidade de drogas não permitida como comentei na introdução. Tal 

situação, demonstra, quem, nessa turma, tinha a admiração dos colegas.   

No excerto 25, Mika informa que vê importância em estudar espanhol, mas quer 

centralizar seu estudo na língua inglesa. Tais enunciados mostram o quanto as identidades e as 

representações podem ser complexas e contraditórias. Consequentemente, a estudante 

reproduz o discurso de que essa língua é mais universal ou, conforme Sousa (2007), uma 

“língua de negócios”. A partir desse excerto, é possível perceberas diferentes representações 

quanto ao status das línguas espanhola e inglesa. Portanto, é possível observar que Mika, 

assim como seus colegas, são sujeitos que convivem em grupos sociais que vivenciam os 

efeitos das relações de poder. Eles podem até ver alguma importância em estudar espanhol, 

porém, submetidos a essas relações, percebem que a sociedade e a mídia os conduzem a focar 

seus estudos na língua inglesa.  

No próximo tópico, apresento as opiniões de Drigo, Lalita e Mika nas quais 

apareceram as representações de que a língua espanhola é “feia”, e “gritada”, enquanto a 

língua inglesa é “bonita”, “suave” e “sofisticada”.  

 

2.4.6 Representações sobre as línguas espanhola e inglesa: espanhol língua feia versus 

inglês língua bonita 

 

Os participantes estudam na instituição desde a primeira fase do ensino fundamental 

(EF) e essa escola oferece o ensino de língua inglesa desde o 1º ano do EF I. Por conseguinte, 

a língua inglesa é disciplina obrigatória e os estudantes, nesse período, têm contato apenas 

com esse idioma. Portanto, o inglês constituiu-se para os participantes como o primeiro 

contato formal com uma língua estrangeira. De acordo com Sousa (2007, p. 10), a forma 

como se dá esse primeiro contato com a língua estrangeira “[...] fundaria, marcaria, viria a 

determinar a relação desse sujeito com uma∕as∕outras línguas estrangeiras”. Essa autora 

denomina esse contato entre o aprendiz e a língua inglesa como uma “relação fundante”. Em 

sua pesquisa, Sousa (2007, p. 08) investigou sobre as questões acerca do aprendiz de espanhol 

como um sujeito entre línguas que, segundo a autora, dividem, em “uma disputa incessante 

o(s) espaço(s) de enunciação que esse sujeito-aprendiz habita.” Essa autora constata que  

 

[...] nessa relação fundante opera uma interpretação primeira (anterior ao 

contato de aprendizagem na escola) sob o efeito de um pré-construído 

segundo o qual a língua mais importante entre as estrangeiras é aquela que 

serve como instrumento de comunicação num mundo globalizado. Nesse 
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caso, a LI [língua inglesa] se apresenta como a língua estrangeira “de 

comunicação” e de “maior importância”. (SOUSA, 2007, p. 11) 

 

É interessante observar o quanto as representações imbricadas estão diretamente 

associadas às relações de poder. Na “relação fundante”, termo usado por Sousa (2007), é 

notável a existência da concepção utilitarista de língua, segundo a qual um idioma ganha 

importância à medida que se apresenta uma função instrumental. Sousa (2007) percebeu que, 

na relação espanhol e inglês, os participantes mostravam em seus discursos estar entre essas 

duas línguas. Nesse posicionamento, a língua espanhola era vista como língua de cultura 

enquanto a inglesa, língua de negócios. 

Em narrativas e entrevistas, Drigo e Mika atribuem importância ao espanhol quando a 

caracterizaram como útil na vida diária do aprendiz. Os dois participantes assumem que se 

identificam mais com o inglês do que com a língua espanhola. Contudo, nesse entremeio, a 

preferência de Drigo é afetada pela concepção utilitarista. 

 

Excerto 28: Drigo: Não acho o espanhol uma língua bonita nem fácil de se 

aprender pelo contrário, prefiro o inglês do qual tenho pleno domínio, mas 

como vejo que o espanhol está cada vez mais amplo no nosso dia-a-dia, 

no mundo, e sei da minha necessidade de aprende-lo e utilizá-lo, então 

acostumei com essa língua e já me dou até bem com a mesma. (Narrativa - 

nov∕2012, grifos meus) 

 

Nesse excerto, o aparecimento da representação de que o espanhol tem um papel 

utilitarista e funcional no cotidiano dos estudantes é efeito das relações de poder, 

principalmente dos meios de comunicação. Embora Drigo não veja o espanhol como uma 

língua bonita, o estudante, no uso da conjunção “mas”, posiciona-se como contrário e, ao 

mesmo tempo, aproxima-sede uma máxima na qual ele deposita suprema confiança: “o 

espanhol está cada vez mais amplo no nosso dia-a-dia”. Isto é, a representação utilitarista, 

advinda dos meios de comunicação, das instituições escolares e governamentais, influencia 

seu posicionamento.  

Por outro lado, quando o participante afirma que não vê o espanhol como uma língua 

bonita, não encontro somente outra representação, mas posso inferir que o oposto é 

verdadeiro, ou seja, ele afirma que a língua espanhola é feia. Porém, não preciso trazer 

suposições para entender o que Drigo pensa ou pensava sobre o espanhol, uma vez que, meses 

depois, ele mesmo confirma essa inferência. 

 

Excerto 29: 
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Prof. Jordana: Igual, eu lembro que o Drigo colocou [na narrativa] que, éh... 

que gostava mais do inglês, né?! 

Drigo: uhum. 

Drigo: mais do inglês. (confirmando)  

Drigo: Antigamente, até que pra mim, não. Tipo assim, eu desprezava, eu 

não gostava, achava uma língua feia. Mas agora até que eu to vendo de um 

modo diferente, que pode ser que vai trazer benefícios pra gente algum 

dia, eu acho, em espanhol. Até que até∕ já parece queee como parece que vai 

aprendendo mais, vai convivendo mais, eu até gosto mais de espanhol do 

que eu gostava antes. Eu até (apontei?) na minha narração que não gostava 

que eu achava uma língua feia e tudo mais. (...) O inglês parece que é mais 

leve, espanhol parece que é mais forte a língua.  (Entrevista gravada em 

áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

 

Noto, primeiramente o (re)aparecimento da representação discutida e problematizada 

no tópico anterior, ou seja, o espanhol como um diferencial no currículo profissional do 

aluno: “[...] vai trazer benefícios pra gente algum dia, [...]”. Em seguida, o estudante traz a 

primeira oposição entre as línguas espanhola e inglesa. A língua espanhola é feia e forte, a 

língua inglesa é leve e bonita. Portanto, estabelece-se a constatação de que ele não gosta de 

espanhol, mas de inglês. Essas oposições são frequentes nos discursos dos três estudantes. 

Mika, por exemplo, informou que está centralizando seus estudos na língua inglesa e que não 

gosta de espanhol. Ao trazer suas impressões sobre essa língua, afirma que 

 
Excerto 30: Não é uma coisa legal de se ouvir. Acho que num soa bem. 

Inglês soa melhor, parece que é mais sofisticado. (...) parece que todo mundo 

ta gritando um com o outro na hora que fala. (riso) (Mika, entrevista gravada 

em áudio - jul∕2013) 

 

Mika acrescenta a oposição de que a língua inglesa é sofisticada e soa bem. Já na 

língua espanhola, os falantes parecem estar gritando. A partir dessas representações das 

línguas espanhola e inglesa, posso inferir que, para Mika, o espanhol é língua de pobre que 

grita e xinga, por isso, evidencia-se uma preferência e identificação com o inglês e uma 

indiferença com o espanhol. Problematizo essa representação com mais detalhes no terceiro 

capítulo desta dissertação 

Quanto às (des)identificações com as representações sobre essas LEs, observei que são 

inúmeras e variadas as motivações e vozes discursivas nos enunciados dos estudantes. 

Primeiramente, destaco os termos usados por Drigo, Lalita e Mika, na entrevista de julho de 

2013, para representar e definir as línguas espanhola e inglesa em seu aspecto linguístico. 

 

Participantes Representações: INGLÊS Representações: ESPANHOL 

DRIGO Mais leve. Veio dos Estados Muitos povos falam espanhol, porque a 
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Unidos que comanda tudo e 

tem aquela força. 

Espanha colonizou muitos países, aqui na 

América Latina. A língua é mais forte  

Eles falam rápido.  

LALITA Porque a gente é acostumado 

a escutar mais música 

americana, inglesa. Países 

com culturas parecidas, 

homogêneo. 

Quando se está aprendendo parece muito feia. 

O pessoal falando parece que ta todo mundo 

xingando um o outro. Eles falam rápido. 

Quando a professora leva música, tem um 

bloqueio. 

MIKA O inglês é mais universal. Não é uma coisa legal de se ouvir. (...) parece 

que todo mundo ta gritando um com o outro na 

hora que fala. 
Quadro 2.4.6 Representações: oposições binárias entre espanhol e inglês  

 

No quadro 2.4.6, os estudantes mostram opiniões divergentes entre si e diferentes 

representações sobre as línguas espanhola e inglesa. A oposição entre o espanhol e inglês 

estabelece-se nas características apresentadas por Drigo, Mika e Lalita. Ao discutir o papel da 

representação, Silva ([1999]/2010, p. 47) afirma que 

 

[p]or meio da representação travam-se batalhas decisivas de criação e de 

imposição de significados particulares: esse é um campo atravessado por 

relações de poder. [...] a representação, por sua vez, tem efeitos específicos, 

ligados, sobretudo, à produção de identidades culturais e sociais, reforçando, 

assim, as relações de poder. [...] O poder está inscrito na representação. 

 

Ao falar da língua inglesa, Drigo deixa evidente sua identidade cultural e social. Ele 

posiciona-se como brasileiro que quer se aproximar de culturas dominantes. Quando opina 

que “os Estados Unidos já comanda tudo, já tem aquela força.”, o participante tem a 

representação do inglês como língua forte economicamente. Esse participante não demonstrou 

saber que, historicamente, esse país foi colonizado pela Inglaterra. Conforme apontou Sousa 

(2007), devido a essa força econômica, o inglês tornou-se uma “língua de negócios”. Em 

Mundialização e cultura, Ortiz ([1994]/2003) procura mostrar como o consumo e a memória 

nacional entrelaçam-se e, ao mundializar-se, o consumo configura-se em um tipo de relação 

identitária específica. O primeiro exemplo colocado pelo autor é o caso dos Estados Unidos.  

 

No contexto emergente já não é mais suficiente que as mercadorias sejam 

produzidas, é importante que sejam difundidas e consumidas em escala 

nacional. Essas mudanças que se realizam na esfera econômica supõem, no 

entanto, uma outra, de natureza cultural. (Ortiz, [1994]/2003, p. 118) 

 

 

Esse autor explica que há um processo de mundialização no consumo de produtos, e 

que não é possível determinar sua origem, tendo em vista que a produção é desterritorializada, 
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isto é, um carro é montado em um país, com peças originárias de outros, para ser consumido 

em várias partes do planeta. Portanto, a mundialização do consumo e da cultura de massas é, 

de alguma forma, contraposta à ideia de cultura nacional e resulta no complexo discurso sobre 

o consumo de produtos veiculados aos países dominantes, ou seja, afirmar que um produto foi 

fabricado no EUA, por exemplo. Recordo-me de que, durante as aulas de espanhol, em 2013, 

abordei com os alunos o tema “Consumo/consumismo entre os jovens”. Drigo afirmou 

claramente que tem preferência por produtos de marcas internacionais. Embora o produto não 

tenha sido feito nos Estados Unidos, conforme Ortiz (]1994]/2003), quando se inscreve “made 

in Usa”, esquece-se de mencionar que ele pode ter sido feito no México, Caribe ou Filipinas. 

O estudante, na verdade, não está comprando somente aquele produto, mas também a 

ideologia representada pela marca do produto. O consumidor quer se aproximar e consumir a 

ideologia e a cultura que estão, supostamente, representadas no produto adquirido. Além 

disso, outro importante fato que deve ser destacado foi publicado na Revista Veja do dia 07 de 

maio de 2014. Na reportagem “preços baixos forever?”, Álvaro Leme apresenta o surgimento 

da marca de roupa americana Forever 21 no Brasil. No dia da inauguração, a loja – 

denominada por este autor como um fenômeno entre os jovens – conseguiu aglomerar uma 

multidão de adolescentes que esperou por até nove horas para aproveitar os baixíssimos 

preços de seus produtos. No entanto, poucos jovens consumidores [ou consumistas] têm 

consciência de que essas roupas são produzidas em uma gigantesca escala, em sua maioria, na 

China, com uma mão-de-obra mal paga [12 centavos de dólares por peça]. Tais fatores 

justificam o poder de Won Chang, dono da marca, em cobrar menos. Como efeito, tem-se o 

fato de esse jovem empresário ter faturado em 2013 uma fortuna de 3,7 bilhões de dólares.    

Drigo parece submeter-se a essa relação, econômica, social, cultural e de poder, pela 

qual, os Estados Unidos dominam as demais culturas. Giroux (1995, p. 90) destaca que 

 

[...] o papel da cultura da mídia, incluindo o poder dos meios de 

comunicação de massa, com seus massivos aparatos de representação e sua 

mediação do conhecimento, é central para compreender como a dinâmica do 

poder, do privilégio e do desejo social estrutura a vida cotidiana de uma 

sociedade.  

 

 

Santomé (1995) faz um alerta ao posicionamento da escola na constituição dessas 

relações de poder. Ele explica que a escola opta pelo ensino da norma linguística [leia-se 

norma culta], caracterizada como a norma dos grupos sociais hegemônicos. A escolha do 

idioma [inglês] também faz parte dessa tentativa em se aproximar desses grupos sociais. É 
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importante lembrar que a medida tomada pela SEDUC-GO, em 2014, ao excluir ou reduzir o 

número de aulas de espanhol no ensino fundamental e manter o inglês pode ser lida como: a 

língua, a literatura, a geografia e a história dos países dominantes e desenvolvidos 

economicamente devem ser aprendidas. Nas palavras do autor, 

 

[...] o idioma e a norma linguística que a escola exige é a dos grupos sociais 

dominantes, a literatura daqueles autores e autoras que esses mesmos grupos 

valorizam, a geografia e a história dos vencedores, a matemática necessária 

para proteger suas empresas e negócios etc. (SANTOMÉ, 1995, p. 166) 

 

 

Ao representar a língua espanhola, Drigo expõe exatamente o que Santomé 

problematizou nessa citação. O participante recorda-se de que a Espanha colonizou muitos 

países na América Latina e por isso há muitos falantes de espanhol no mundo. Nas 

representações, Drigo, novamente, parece estar influenciado por essas relações de poder, que 

configuram a existência de dominantes e dominados, pobres e ricos. Nesse entremeio, o 

participante demonstra uma preferência pela aproximação com os dominantes e ricos. Quando 

questionado sobre qual variedade de espanhol ele preferiria, o estudante opta pelo “Espanhol 

da Espanha”, mas não consegue se lembrar das variedades existentes nesse país, apenas 

recorda-se de que preferiria aprender aquela variedade que está na região próxima de 

Portugal, porém não se lembra que se trata de outra língua: o gallego, falado na região da 

Galícia. 

Excerto 31: Drigo: Eu prefiro o espanhol da Espanha aquele que você falou 

que é mais próximo de Portugal, aquele que mistura um pouco de português. 

Profe: ahhh… O gallego? 

Drigo: aham. 

Profe: Que fica na Galícia. Você já ouviu? 

Drigo: um pouquinho. É, eh, eh, mais fácil de compreender. Eu achei.  

Profe: Por quê? Assim, o que que tem deee fácil (corte de Drigo) 

Drigo: parece queee que como mais próximo ali, tem aquela mistura com o 

português de Portugal fala aquela...como que eu vou falar aquela...meio que 

misturado com o português de Portugal, parece que da...que fica mais fácil 

de entender assim.(Drigo, entrevista gravada em áudio - jul∕2013) 

 

 

Durante as aulas de 2013, comentei com os estudantes que há uma imensa diversidade 

cultural e linguística entre os países que falam espanhol e expliquei que na Espanha, por 

exemplo, não se fala apenas o espanhol, mas três outros idiomas oficiais nas comunidades 

autônomas: o Catalán (na região da Cataluña); o Euskera (País Vasco) e o Gallego (Galícia). 

Pelo excerto de Drigo, posso inferir que o participante não demonstra identificação ou 

preferência pelas variedades de Espanhol usadas na América Latina. No terceiro capítulo, 
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problematizo sobre a origem desse distanciamento, possivelmente por não conhecê-las, como 

mencionou Drigo no excerto 20.  

Nas representações presentes nos enunciados (quadro 2.4.6) de Drigo,Lalita e Mika 

sobre as culturas e os falantes de língua espanhola e inglesa, houve uma produção de sentidos, 

nos quais constatei que a língua espanhola tem representações negativas: feia, alta, gritada, 

forte, parece que todos estão xingando, sons complicados, como a pronúncia interdental /θ/ 

das letras C e Z, presente nas variedades peninsulares. A língua inglesa recebe valores 

positivos: sofisticada, leve, universal, a língua que domina e cujo som estão habituados a 

ouvir. Os cidadãos dos países que falam inglês são ricos e educados e dos que falam espanhol 

são pobres e mal educados. Essas oposições binárias entre espanhol e inglês foram alvo de 

estudos de Sousa (2007, p.128, grifo da autora). Conforme a autora, “os enunciados dos 

aprendizes trazem marcas que os mostram como sujeitos entre essas duas línguas [...]” Em 

suas palavras (2007, p. 130, grifo da autora) 

 

[n]a relação com a LE [língua espanhola]isso[ocupar uma posição de 

prestígio] ocorre sempre em segundo plano – diante da relação com a LI 

[língua inglesa]. Nesse sentido reforçamos a diferença que existe na relação 

que o aprendiz estabelece com as línguas mesmo quando ele está convocado 

a importância destas como línguas de negócio. 
 

A partir das reflexões de Sousa (2007), noto que as relações de poder e hierarquia 

persistem nas escolhas do estudante, inclusive, nos níveis de importância estabelecidos pelo 

aprendiz. O estudante pode até visualizar uma relevância em aprender espanhol, porém, a 

posição de prestígio nessa escolha não é igual ao que ocorre ao eleger o inglês, que sempre 

estará em primeiro plano. O ato de se posicionar como um sujeito entre línguas, constatado 

por Sousa (2007), foi notoriamente percebido nas narrativas e entrevistas dos estudantes 

participantes de minha pesquisa. Lalita, por exemplo, reproduziu, em entrevista realizada em 

julho de 2013, a representação de que a língua inglesa não é tão rica culturalmente quanto a 

língua espanhola. Nas palavras da estudante: [Muitos países falam, mas é mais ou menos 

países que tem culturas semelhantes, que é a Inglaterra, Estados Unidos]. Esse discurso, 

reproduzido por Lalita, foi encontrado nos estudos de Sousa (2007) no qual os participantes 

da pesquisa informam que a língua inglesa não é tão rica culturalmente, mas é extremamente 

necessária. Da mesma forma, Lalita reproduz a representação de que o inglês é uma língua 

homogênea, ou seja, não há tantas variedades e diferenças linguísticas e culturais, em 

contraposição ao espanhol. Essa representação ilustra a falta de conhecimento sociolinguístico 

da estudante. Diante da representação de seu participante, Sousa (2007, p. 127) teceu a 
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reflexão de que ele acredita na “falta de riqueza cultural” da língua inglesa e sente-se tocado 

por essa falta. Tanto o participante da pesquisa de Sousa (2007) quanto Lalita sentem-se 

afetados por essa representação, tanto que parecem preferir a língua espanhola.    

Diante dessas representações, considero que é preciso compreender que a escola tem 

um papel fundamental na (des)construção dessas representações sobre as línguas espanhola e 

inglesa. Segundo Santomé (1995, p. 176), 

 

[u]ma pedagogia antimarginalização precisa levar em consideração as 

dimensões éticas dos conhecimentos e das relações sociais.  É preciso que as 

instituições escolares sejam lugares onde se aprenda, mediante prática 

cotidiana, a analisar como e por que as discriminações surgem, que 

significado devem ter as diferenças coletivas e, é claro, individuais.  

 

É necessário ressaltar também que, por meio dos discursos dos participantes, ficou 

evidenciada a representação de que a língua inglesa é mais importante que a língua espanhola 

e de que, por isso, ambas as línguas atuariam em oposição, uma vez que, muitas vezes, o 

aluno que gosta de espanhol não se permite gostar de inglês e vice-versa. Provavelmente, a 

escola em que Drigo, Lalita e Mika estudam tenha contribuído para reforçar essa 

representação, sobretudo se relembrarmos que a língua espanhola tem menos da metade do 

tempo de estudos da língua inglesa, isto é, quatro anos de contato formal com o espanhol e 

nove anos de contato com o inglês. Ao ingressarem no 6º ano, a língua inglesa tem seus 

afetos, desafetos ou indiferenças que foram resultados obtidos desde o primeiro ano do EF I. 

Após o contato com o espanhol, muitos estudantes veem rivalidade entre o novo idioma e a 

primeira língua estrangeira. Diversos questionamentos permeiam essa constatação: quais 

representações a equipe gestora da instituição demonstra ter sobre a língua espanhola ao 

determinar o tipo de matriz curricular, na qual o inglês começa a ser ensinado no 1º ano do EF 

I e o espanhol apenas no 6º ano? Como a sociedade absorve, compreende e reproduz essas 

representações? Quantos cidadãos são formados com representações negativas sobre a língua 

espanhola, seus falantes e suas culturas? 

Ao mencionar o termo sociedade, incluo grupos sociais de diversas esferas tais como: 

a instituição escolar, professores, estudantes, famílias, governo, autoridades políticas e 

religiosas, meios de comunicação, entre outras. Nessas esferas sociais, encontramos as 

relações de hierarquia e de poder. A escola é composta por professores, equipe gestora, 

funcionários e pais. Sujeitos que constroem sujeitos por meio das representações e discursos 

em sala de aula. À luz de Eizirik (1991, p. 22), devemos observar os micro-poderes invisíveis 

“que marcam as relações entre professores e alunos, supervisores etc. É um tecido social 
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trespassado por diferentes fios e tramas.” Diante disso, questiono-me: quais discursos, nós 

professores, evidenciamos, todos os dias, em nossa prática pedagógica? Quais representações 

da língua espanhola, dos seus falantes e suas culturais estamos trazendo para as aulas de 

espanhol? Lalita não atribui a responsabilidade somente à escola, a participante alegou, neste 

trecho da entrevista realizada em julho de 2013 que 

 

Excerto 32: Não é só na escola, né‟ é no meio que a gente vive de... [...] O 

inglês domina tudo né‟. Igual...tem um nome de alguém dificilmente vai 

ser...em...espanhol né‟. Então você é motivado a aprender o inglês. (Lalita, 

entrevista gravada em áudio-jul∕2013) 

 

Essa participante acrescenta que a preocupação pela aprendizagem da língua inglesa 

encontra-se também no meio social, ou seja, na família, com a cobrança e/ou incentivo por 

uma melhor formação profissional, na instituição religiosa, nos meios de comunicação, em 

projetos do governo etc.  

Tanto Foucault ([1979]/1995, p. 243) quanto Silva ([1999]/2010) acreditam na 

instabilidade das relações de poder nas ações dos sujeitos. Para o primeiro autor, o poder 

registra o comportamento no campo das possibilidades; ou seja, o poder define-se como “[...] 

um conjunto de ações sobre ações possíveis, ele opera sobre o campo da possibilidade [...]”. 

Silva ([1999]/2010, p. 91) sugere a representação como aquela que tem esse caráter instável e 

indeterminante, isto é, “[...] a representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, 

indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder.”  

Essa instabilidade das representações e identidades, destacada por Silva ([1999]/2010) 

apareceu durante o processo de pesquisa. Drigo, Lalita e Mika apresentaram opiniões e 

posicionamentos ora divergentes, ora convergentes em seus discursos ou em comparação com 

os discursos dos colegas. Quanto ao ensino de espanhol e inglês, Drigo e Mika afirmaram que 

se identificam com a língua inglesa, especialmente devido à cobrança da sociedade e a 

representação de que a língua inglesa será importante para o futuro profissional dos 

estudantes. Sob a luz das discussões de Foucault ([1979]/1995) sobre poder, o qual se 

constitui como um conjunto de ações sobre possíveis ações, o poder que as instituições 

(religiosa, mídia, escolar, política e familiar etc.) exercem pode influenciar os alunos a 

acreditar nessa representação e a atuar sob esse efeito. Contudo, a indeterminação desse poder 

nas relações sociais faz com que Lalita apresente outro posicionamento quanto a essa 

representação. 
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Excerto 33: Lalita: Acho que dos próprios alunos também, quando você, se 

você fala que gosta de espanhol, sei lá, é diferente de quando você fala que 

gosta de inglês, sabe‟‟ 

Prof. Jordana: ahã 

Lalita: Acho que as pessoas acha que inglês, inglês, inglês. (riso) 

Lalita: E eu acho que é legal cê aprender espanhol, porque assim∕ por mais 

quee o inglês é uma línguaa mundial, né‟(Lalita, entrevista gravada em áudio 

- jul∕2013) 

 

 

Quando a participante afirma que considera interessante aprender espanhol, apesar da 

pressão e imposição da sociedade quanto ao ensino e aprendizagem de inglês, noto novamente 

a instabilidade das representações colocadas por Silva ([2000]/2007) e as discussões 

realizadas por Foucault sobre o conceito de poder. Lalita afirmou que, embora exista uma 

pressão maior da sociedade em aprender inglês e as instituições, no uso de seu poder, 

influenciem os sujeitos a acreditar que o inglês deve ser aprendido primeiramente, é “legal” 

aprender espanhol. Enquanto alguns colegas seguem “o esperado” pela sociedade, a estudante 

segue na contramão das normas sociais contrariando-as e mostrando possíveis caminhos que 

podem ser seguidos. 

Outra interpretação que problematizo nestes dados está relacionada com as teorias de 

identidade e diferença de Silva ([2000]/2007). Pela opinião de Lalita, podemos inferir que, 

quando as turmas têm aulas de inglês e espanhol, os alunos dividem-se em dois grandes 

blocos: aqueles que gostam de espanhol e aqueles que gostam de inglês, gerando uma 

rivalidade entre os alunos. Nas palavras de Lalita: 

 

Excerto 34: Ou você gosta de um, ou cê gosta do outro, sabe‟ (Mika, 

entrevista em gravada em áudio-jul∕2013) 
 

A partir desse enunciado, questiono-me sobre a possibilidade de haver ou não bullyng 

em sala de aula: os estudantes que gostam ou admitem que gostam de espanhol sofreriam 

bullyng por ter essa preferência? Teço essa reflexão, sobretudo, porque pude perceber na voz 

da participante que, em decorrência dessas relações de poder, surgem, em sala de aula, 

discursos que têm por base a representação pela diferença e oposição (binária). Ou seja, 

quando um estudante gosta de espanhol, não pode gostar de inglês e vice-versa.  

Silva ([1999]/2010) explica que o processo de significação é fluido, indeterminado, 

tem constituição social e não pode ser visto como um elemento fixo ou como uma 

correspondência entre significante e significado, mas como um processo de diferenciação. 

Hall (1997 citado por SILVA [2000]/2007) explica que “a representação atua simbolicamente 

para classificar o mundo e nossas relações no seu interior. Por isso, Silva ([2000]/2007, p.9) 
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afirma que “a identidade é, assim, marcada pela diferença.” Para os participantes da pesquisa, 

serve o silogismo: gosto e identifico-me com a língua espanhola, porque não gosto e não me 

identifico com a língua inglesa e vice-versa. Nesse caso, na voz de Silva ([2000]/2007, p. 18), 

o processo de identificação com o outro ocorre na “ausência de uma consciência da diferença 

ou da separação [...]” Vale ressaltar que, entres os dois idiomas, inglês e espanhol, a maioria 

tem preferência pela língua inglesa, devido à “relação fundante” (SOUSA, 2007, p.10). Ou 

seja, o inglês é, predominantemente, a primeira língua estrangeira do aluno, torna-se um 

“saber escolar”, e conforme Orlandi (1998, citada por SOUSA, 2007) o sujeito brasileiro  

constitui-se como um sujeito escolarizado ao passo em que se submete aos traços marcantes 

do que ele considera identidade linguística escolar. Portanto, a constituição da relação 

fundante estaria atravessada por essa relação sujeito/escola/saber. 

Diante dessa oposição entre Lalita e seus colegas, percebo que os participantes têm 

comportamentos diferentes e condicionados às suas representações. Diante dessa reflexão, 

problematizo a seguinte questão: como Drigo, Mika e Lalita construíram essas 

representações? Discuto os dados que respondem a essa pergunta no terceiro capítulo da 

análise de dados dessa pesquisa, ao mencionar as opiniões dos participantes sobre quem são 

os falantes de espanhol.  
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CAPÍTULO 3 – REPRESENTAÇÕES SOBRE OS LATINO-AMERICANOS E AS 

CULTURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA DA AMÉRICA LATINA 

 

Eu não imaginava quem era [falante de espanhol na América 

Latina] porque parece que eu num via o mundo, a fronteira a 

fora do Brasil igual eu vejo hoje.  

Então eu não imaginava como que era.  

Então, aí cê começa a ver o tanto de gente diferente, né? (Drigo, 

entrevista - jul∕2013) 

 

 

Neste capítulo, trato de descortinar as representações de Drigo, Lalita e Mika sobre a 

América Latina, seus países e povos, e a oposição que esses participantes estabeleceram ao 

expressarem suas opiniões sobre as culturas dos países de língua inglesa e os de língua 

espanhola (IRINEU, 2011). Além disso, problematizo acerca dos meios de comunicação e das 

instituições (LESSA, 2004) que exercem uma forte influência na construção e reforço de 

representações, muitas vezes, negativas e estereotipadas, isto é, imagens preconceituosas 

sobre a América Latina. Drigo e Lalita, por exemplo, alegam que estão acostumados a ouvir 

música estadunidense e inglesa nas rádios, por isso sentem uma estranheza (“bloqueio”) ao 

ouvir um ritmo tipicamente latino-americano. Mika compartilha a mesma opinião. Essa e 

outras representações explicitadas nos discursos dos participantes estão fortemente 

influenciadas pelas relações assimétricas de poder. Drigo reforça o fato de que os meios de 

comunicação influenciam no seu modo de pensar e agir, sobretudo, ao assumir que tem 

preferência por produtos importados, pela língua inglesa e por seus elementos culturais. 

Silva ([1999]/2010) explica que as noções de imagem e de estereótipo estão ligadas, 

muitas vezes, à noção de representação na perspectiva da filosofia clássica, como mimese da 

realidade. Conforme o autor, a noção de estereótipo, ligada à imagem, distingue-se da noção 

de representação na perspectiva pós-estruturalista, pois, no processo de formação do 

estereótipo 

 

[...] a complexidade do outro é reduzida a um conjunto mínimo de signos: 

apenas o mínimo necessário para lidar com a presença do outro sem ter de se 

envolver com o custoso e doloroso processo de lidar com as nuances, as 

sutilezas e as profundidades da alteridade. (SILVA, [1999]/2010, p. 51) 

 

 

Portanto, nesse aspecto, a representação dá-se por meio de processos de simplificação, 

generalização e homogeneização. Vale ressaltar que o discurso estereotipado é reforçado por 
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meio da repetição, contudo não pode ser visto como falso, mas, sim, como ambíguo, porque 

reúne em sua constituição o desejo de conhecer o outro e o impulso em contê-lo. 

Nos dados apresentados nessa seção, mostro que Drigo, Mika e Lalita apresentam 

discursos simplificados, generalizados e visões homogêneas sobre as culturas dos povos 

falantes de espanhol e de inglês. Ademais, os participantes assumem diferentes posturas e 

opiniões quando se aproximam das culturas latino-americanas e quando se veem diante da 

cultura de massa difundida pelos Estados Unidos. 

De modo geral, em relação aos falantes de espanhol na América Latina e suas culturas, 

aparecem o sentimento de estranheza, de repulsa e um “bloqueio” que não permite aos 

participantes uma maior aproximação, comportamentos determinantes na constituição dos 

estereótipos. Esse aspecto está relacionado ao conceito “mundialização cultural” que, de 

acordo com Ortiz ([1994]/2003, p. 107),trata-se de  “[...] um universo habituado por objetos 

compartilhados em grande escala. São eles que constituem nossa paisagem, mobiliando nosso 

meio ambiente”. De acordo com o autor, o processo de mundialização percorre o caminho da 

desterritorialização, ou seja, um espaço abstrato, um não-lugar, reconhecível para o sujeito. 

Todavia, este não-lugar pode ser reconhecido e preenchido por elementos mundializados, tais 

como: McDonald’s, Coca-cola, tênis da Nike, as roupas das marcas Forever 21, GAP, 

Hollyster, calça jeans etc. Ortiz ([1994]/2003, p.111) explica que o movimento de 

desterritorialização “[...]está na base da formação de uma cultura internacional-popular, cujo 

fulcro é o mercado consumidor”. O autor analisa que, ao tratar sobre cultura, privilegia-se 

uma instância social na qual as identidades são produzidas, por isso o consumo, na 

perspectiva mundializada, configura-se em um tipo de relação identitária. Portanto, nas 

palavras de Ortiz ([1994]/2003, p.126),“[...] afirmar a existência de uma memória 

internacional-popular é reconhecer que no interior da sociedade de consumo são forjadas 

referências culturais mundializadas.”  

Notei que, no discurso de Drigo, o consumo está intrinsecamente associado à cultura e 

essa relação evidencia-se em suas representações sobre a América latina e sobre os Estados 

Unidos. Logo, este capítulo trata de descortinar as representações que os alunos do EF II 

apresentaram sobre a América Latina. Esses discursos são atravessados por relações 

assimétricas de poder, pois, geralmente, sofrem a influência reforçada pelos meios 

institucionais e de comunicação tais como: televisão, internet, rádio e materiais didáticos. Das 

representações que sofrem ou sofreram influências dos meios de comunicação, destaco, 

inicialmente, as representações sobre a cultura latino-americana: os ritmos latino-americanos; 

assunto que trato no próximo tópico deste capítulo. 
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3.1 Os ritmos latinos são engraçados e diferentes versus os elementos culturais dos EUA 

são melhores 

 

Um dos assuntos mais polêmicos e pouco debatidos em sala de aula de espanhol, em 

minha opinião, desdobra-se em dois questionamentos: o que é ser latino-americano? Ou, você 

considera-se latino-americano?  

Segundo Irineu (2011, p.24), o termo “latinidade” provém do latim latinas e 

 

remete-se ao conjunto dos povos latinos, ou seja, de cultura latina, cujos 

idiomas, como dito, provêm do latim, e seu respectivo modo cultural e social 

de ser. [...] Reportar-se ao termo “latinidade” nos dias atuais significa fazer 

referência a um conceito recente, principalmente na história da América 

Latina, tendo como premissa a ideia de que a latinidade não se direciona 

exclusivamente ao modo cultural e social de ser da América Latina, mas, de 

modo amplo, ao modo cultural e social de ser dos povos latinos. [grifo do 

autor] 

 

Em sua dissertação, Irineu (2011, p. 27) explica que, 

 

[p]ensar a latinidade, deste modo, em se tratando de questões históricas e 

etimológicas, significa reconhecer como verdadeiro o sentimento de pertença 

à América Latina e a seu modo cultural e social de ser, com relação aos 20 

países que compõem o complexo territorial e humano latino-americano. 

 

 

Irineu (2011) argumenta que pensar a latinidade é refletir o sentimento de pertença, em 

oposição, não binária, ao pertencimento “à mãe pátria” (Madri), ou seja, pensar a América 

Latina como um construto sociocultural contrapondo-se à hegemonia da Espanha e 

advogando o direito à cidadania.  

 

Pensar a latinidade é, assim, problematizar um construto ideológico de um 

pertencimento tipicamente latino, que se opõe, mas não necessário e 

estritamente de modo binário e/ou dicotômico, ao pertencimento “à mãe 

pátria”, Madri, lugar onde a tarefa de pensar a América Latina sempre teve 

como contraponto o direito à “cidadania”, levando-nos a perceber que a 

América Latina de fato se constitui como um construto sócio-cultural plural, 

em detrimento do então hegemônico mundo hispânico e seu conceito de 

Hispanismo. (IRINEU, 2011, p. 27) 

 

 

Contudo, acredito que a latinidade expressa-se não somente em oposição ao mundo 

hispânico – protagonista das primeiras e mais agressivas colonizações realizadas nas 
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Américas. Esse é apenas um lado da questão “ser latino”. Considero que a latinidade 

expressa-se, sobretudo, quando problematizamos e transgredimos as atuais “colonizações”, às 

quais estamos submetidos, a cultura de massa dos Estados Unidos, principalmente, e de outros 

países ricos.  

Lima (2013) problematizou sobre esse aspecto ao analisar as representações presentes 

em treze livros didáticos de espanhol, história, geografia e sociologia sobre a América Latina. 

Essa autora notou que apenas dois trazem discussões específicas sobre essa parte do 

continente americano. De acordo com Lima (2013), essa invisibilidade pode dificultar a 

formação de uma cidadania/identidade sul-americana ou latino-americana. Em seu artigo, 

Lima (2013) problematiza, ainda, acerca da dificuldade que há em definir o conceito de 

América Latina. Segundo a autora, a definição que se estabelece sobre o que é América Latina 

exclui a heterogeneidade etno-cultural dos países que constituíram essa região, entre os quais 

destaca os indígenas e os afrodescendentes.  

 

A América Latina é conformada com base na diversidade, seja étnica, 

cultural, política, geográfica, histórica, ideológica, seja linguística, para 

mencionar alguns aspectos. Em razão disso, ao usar essa denominação, 

apaga-se a heterogeneidade constitutiva dos diversos países que formam essa 

região, entre eles os indígenas e afrodescendentes, e ressaltam-se somente os 

aspectos relacionados com a herança espanhola e portuguesa. (LIMA, 2013, 

p. 35) 

 

Conforme Lima (2013), inúmeros estudiosos desconsideram o Brasil como parte da 

América Latina, contudo, ao analisar os LDs de geografia, história e sociologia, a autora 

analisa que alguns deles propõem uma abordagem diferente, isto é, estão dando uma maior 

visibilidade à América Latina, mas do ponto de vista negativo. Lima (2013) verificou em sua 

análise que a América Latina é representada nos LDs como: subdesenvolvida, uma região 

separada em blocos econômicos, comunista e antidemocrática. 

Lessa (2004) considera que, em um momento de globalização, as identidades culturais 

de países não hegemônicos tendem a ser caracterizadas de modo negativo, logo, há uma 

tendência a não exercer a cidadania, uma vez que as bases identitárias estão alienadas. Em sua 

dissertação, Lessa (2004) observa, a partir dos dados, que os estudantes brasileiros não se 

sentem latino-americanos. Nas palavras dessa autora (2004, p.156), 

 

[o] primeiro fato que se evidencia nos dados é a invisibilidade da América 

Latina nos contextos sociais aos quais os alunos pertencem. Esses 

demonstram que, até então, não pensavam sua realidade sócio-histórica 

como parte de uma realidade latino-americana. Os alunos pareciam estar 
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submersos em bases culturais hegemônicas, marcadas substancialmente pela 

influência norte-americana e pareciam também ignorar as bases históricas 

comuns que orientam as histórias do Brasil e dos outros países latino-

americanos.  

 

Quando isso ocorre, o sujeito não reconhece as identidades que fazem parte do grupo 

de falantes de espanhol na América e não se estabelece um vínculo ou um sentimento de 

pertencimento dessas múltiplas culturas que formam a América Latina. Contudo, a 

complexidade desse tema faz com que, muitas vezes, entremos em uma relação contraditória e 

assimétrica de poder. Ao passo em que Drigo, Lalita e Mika veem-se distantes e indiferentes, 

nota-se uma busca por uma aproximação entre os participantes e suas representações sobre 

quem são os povos latino-americanos. A partir das reflexões dos excertos desse tópico, pude 

entender como os participantes posicionaram-se diante da problemática: culturas latino-

americanas versus culturas de massa difundida pelos Estados Unidos. 

Em seu livro Mundialização e Cultura, Ortiz ([1994]/2003) discute sobre a cultura de 

massa nos Estados Unidos. Segundo o autor ([1994]/2003, p. 122), há uma premissa contrária 

à europeia, em que se evidencia um rótulo elitista para o mercado europeu, enquanto, para os 

EUA, um bom cidadão é aquele que consome. Por isso, para o autor, elementos culturais tais 

como: Disneyland, Hollywood, coca-cola constituem-se como “o espelho do autêntico 

“american way of life”, estilo de vida americano. Quanto à afirmação de Ortiz ([1994]/2003) 

sobre a condição existente entre ser um bom cidadão e consumir, lembro-me de que, no 

primeiro bimestre de 2013, trabalhei em sala de aula o tema “consumismo” e, durante os 

debates, Drigo confessou que se sente consumista, especialmente, de roupas de marcas 

(Forever 21, GAP, Hollyster etc) importadas dos EUA. Quando questionado sobre a 

possibilidade de usar roupas de marcas nacionais, admitiu não ter a intenção de mudar sua 

postura, pois, para ele, os elementos culturais dos EUA são melhores que os nacionais: 

música, filmes, roupas, aparelhos eletrônicos etc. Vale ressaltar que, em entrevista realizada 

em julho de 2013, para Drigo, até mesmo o sistema educacional nos EUA é superior ao 

brasileiro. 

 

Excerto 35: [...] se todas as escolas também, talvez, desde o primeiro ano 

[do ensino fundamental] já tivessem aula de espanhol com tem aula de 

inglês, e tudo mais, também acho que forçaria e melhoraria um pouco [...] os 

Estados Unidos que tem matérias seletivas, cê num precisa estudar todas 

igual a gente é obrigado a estudar aqui. (Drigo, entrevista gravada em áudio 

– jul/2013) 
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É importante relembrar que, embora o participante deposite superioridade nos 

produtos made in USA, Ortiz ([1994]/2003) problematizou que tais produtos são concebidos 

por múltiplas nações, ou seja, o made in USA pode ter sido produzido em uma fábrica chinesa 

ou mexicana, desenhada por alguém de outra parte do planeta e sua base ter uma origem em 

outro país distante dos Estados Unidos. Consequentemente, torna-se complicado definir a 

origem de determinado produto, uma vez que não se trata de uma concepção de mão única, 

mas concepções em múltiplas parcerias. 

Outro fato foi observado em março de 2013. Os participantes e seus colegas 

realizaram uma atividade (Apêndice F) em sala de aula sobre os ritmos musicais latino-

americanos. Eu levei para a aula um exercício no qual havia como alternativas os seguintes 

ritmos musicais: bachata, bolero, merengue, pop, rock, ranchera, reggaeton, salsa, samba, 

sertanejo e tango
16

. O material foi elaborado por mim, com base no exercício proposto pelo 

Conecta (OSMAN; REIS; ELIAS, 2011, p. 14). Decidi realizar uma adaptação da atividade 

que foi usada para iniciar a unidade dois do livro, intitulada ¿Lo mío? ¿La música?No LD, a 

tarefa consistia em apenas ouvir trechos de músicas em espanhol com ritmos de origem 

hispânica, latino-americana e norte-americana: reggaeton, salsa, merengue, tango, pop e rock 

and roll. Em seguida, os alunos deveriam relacioná-los aos nomes dos ritmos apresentados no 

exercício. Observei que era apenas uma tarefa de compreensão auditiva sem discutir os 

aspectos identitários e culturais relacionados com o tema apresentado. Portanto, com o 

objetivo de sensibilizar e aproximar os estudantes dos ritmos musicais e danças de origem 

latino-americana, propus, como tarefa de casa, antes de aplicar a atividade, que os alunos 

ouvissem no site do Youtube os ritmos da atividade (Anexo D) do livro Conecta (OSMAN; 

REIS; ELIAS, 2011, p. 14) e anotassem suas primeiras impressões. Pouquíssimos estudantes 

fizeram a atividade. Após a realização do exercício em sala de aula, propus, ainda, uma breve 

pesquisa, por escrito, em espanhol, sobre qualquer um dos ritmos escutados durante a aula. A 

escolha era livre, de acordo com o interesse do aluno, e eles deveriam apresentar sua 

                                                           
16

A Bachata é ritmo musical que tem sua origem na República Dominicana, na década de 60, e o cantor e 

compositor Juan Luis Guerra contribuiu na popularização desse ritmo. O bolero e a salsa têm origem cubana e 

popularizaram-se em diversos países nas Américas Central e do Sul. O rock surgiu na década de 50 nos Estados 

Unidos. De acordo com o Grove Music Online, o termo "música pop" foi criado no Reino Unido, em meados 

dos anos de 1950, como uma descrição para o rock androll e os novos estilos musicais juvenis. A música 

ranchera é um gênero mexicano tradicional, mas podemos encontrar esse ritmo também na Argentina e no sul 

do Brasil. O reggaeton surgiu em Porto Rico e é conhecido como o new reggae, um estilo musical que mistura o 

reggae jamaicano com o hip hop das zonas de Miami, Los Angeles e Nova York. O samba e o sertanejo são 

gêneros musicais brasileiros, o primeiro deriva de danças de raízes africanas e o segundo surgiu a partir da 

década de 1910 por compositores de origem rural e urbana. O tango não tem sua origem clara, porém estudos 

comprovam que esse ritmo descenderia da habanera, estilo musical afro-latino-americano criado na capital de 

Cuba, La Habana. O tango era interpretado em bordéis de Buenos Aires e Montevidéu, sendo que um de seus 

maiores representantes é Carlos Gardel. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
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investigação, em espanhol, na aula seguinte. Houve uma maior adesão do grupo, porém, isso 

aconteceu, porque esta seria uma atividade avaliativa. 

É importante esclarecer que não havia ritmos brasileiros tanto na atividade do LD da 

página 14 quanto na atividade elaborada e adaptada por mim para a aula. No guia didático, as 

autoras (OSMAN; REIS; ELIAS, 2011, p. 23) esclarecem que o objetivo da atividade era 

“apresentar algumas manifestações musicais do mundo hispânico e promover um interesse 

sobre elas.” Nas páginas seguintes do livro, as autoras incluíram os ritmos samba, funk, 

eletrônica, sertanejo e reggae. Por isso, notei que, no guia didático do professor, as autoras 

utilizam o termo hispano-americano para referir-se aos ritmos populares na América Latina.  

De acordo com as autoras, “a unidade é introduzida por meio de três grupos atuais no 

contexto musical espanhol e hispano-americano. Como aquecimento, pode fazer uma rápida 

sondagem entre os alunos para ver quais ritmos ou artistas hispanos conhecem.” As três 

bandas apresentadas para iniciar a unidade eram: Miranda, da Argentina, Panteón Rococó, do 

México e Jaula de Grillos, de Madri. As autoras denominam as bandas Miranda e Panteón 

Rococó como grupos hispano-americanos e não latino-americanos, mostrando, por meio do 

termo, a representação de que os países falantes de espanhol na América Latina apresentam 

uma identidade ainda dependente do colonizador (Espanha). Noto que, em seguida, as autoras 

pedem para que o professor verifique se os alunos conhecem artistas hispânicos. Fatalmente, 

nesse trecho, descartam-se por completo os artistas latino-americanos. 

A partir das considerações de Lessa (2004), Irineu (2011), Lima (2013) e das minhas 

observações sobre a reação do grupo ao ouvir os ritmos latino-americanos, notei um 

estranhamento por parte dos estudantes com relação às músicas em espanhol. Observei, no 

comportamento dos alunos, suas preferências musicais e a influência dos meios de 

comunicação nas escolhas dos participantes. Ao ouvirem os trechos das músicas com ritmos 

musicais latino-americanos e tentarem marcar na atividade a qual estilo musical referia-se o 

fragmento escutado, notei algumas reações dos alunos. Não foi possível calcular ou mensurar 

a quantidade de participantes que tinham conhecimento dos ritmos latinos, porém é 

importante informar que, para alguns poucos alunos, ouvir os ritmos musicais latinos em 

espanhol não era novidade. Para a maioria dos estudantes, entretanto, os ritmos latinos eram 

totalmente desconhecidos. Ao ouvir um bolero de Luis Miguel, chamado “La Barca”, e uma 

típica mexicana ranchera intitulada “Ay Jalisco, no te rajes”, uma colega da turma de Drigo 

disse que se pareciam com as músicas de seu avô. Muitos estudantes identificaram o tango e o 

reggaeton rapidamente, pois já tinham um conhecimento prévio, devido a experiências de 

contato com esses gêneros musicais. Com relação ao tango, no Brasil, há inúmeras 
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propagandas de viagens à Argentina e o ritmo está diretamente associado ao país, em fotos, 

vídeos e filmes. Já o reggaeton popularizou-se entre os jovens e foi rapidamente reconhecido 

devido a parcerias que os músicos famosos estadunidenses (o rapper Pit Bull, nascido em 

Miami, por exemplo) fizeram com cantores latinos (Daddy Yankeee Don Omar, nascidos em 

Porto Rico) desse gênero musical. Além disso, o reggaeton aparece em muitos filmes de ação 

de Hollywood (Velozes e Furiosos, 2001, por exemplo) e nas rádios brasileiras. Esse ritmo foi 

apontado como o preferido entre os gêneros musicais latinos abordados no exercício. Não 

posso deixar de lembrar a questão do poder dos meios de comunicação na formação das 

representações dos estudantes. Como pode ser observado, o tango e o reggaeton são ritmos 

explorados em inúmeros discursos nos meios de comunicação no Brasil. 

Na questão do consumo, de cujo escopo posso inferir que a música também faz parte, 

Ortiz ([1994]/2003, p. 129) defende que 

 

[a] memória internacional-popular funciona como um sistema de 

comunicação. Por meio de referências culturais comuns, ela estabelece a 

conivência entre as pessoas. A “juventude” é um bom exemplo disso. T-

shirt, rock-and-roll, guitarra elétrica, ídolos da música pop e pôsteres de 

artistas [...] são elementos partilhados planetariamente por uma determinada 

faixa etária.  

 

O público alvo nas propagandas de viagens a Buenos Aires – associando o tango ao 

lugar – são adultos, enquanto que o público alvo das rádios e das publicidades de filmes de 

ação em que o ritmo reggaeton aparece são os jovens e adolescentes. Seguindo a linha de 

pensamento de Ortiz ([1994]/2003), noto que determinados ritmos musicais despertam o 

interesse do jovem porque fazem parte da memória internacional-popular desse grupo, ou 

podem agregar novos elementos a essa memória, isto é, novos ídolos podem aparecer a partir 

das parcerias entre os novos artistas e os ídolos apreciados anteriormente.  

É preciso mencionar outros comportamentos recorrentes entre grupos de 9° ano. O 

merengue, “Suavemente”, interpretado pelo cantor Elvis Crespo, despertou riso entre os 

alunos; possivelmente por se tratar de um estilo desconhecido e incomum no Brasil. No 

entanto, ao ouvirem a música “Para tu amor”, do cantor Juanes, uma balada pop em espanhol, 

os estudantes a reconheceram imediatamente, afirmaram que era muito bonita, alguns – a 

maioria alunas – conheciam a letra e queriam cantá-la por completo, enquanto muitos alunos 

mencionaram que não a conheciam, entretanto, quando questionados sobre qual música 

queriam aprender a cantar, entre os gêneros escutados, essa foi a música escolhida.  
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Alguns dias após essa aula, questionei, na entrevista realizada em julho de 2013, sobre 

a opinião de Drigo, Lalita e Mika quanto a esse tipo de exercício, ao que deram a seguinte 

opinião: 

Excerto 36: Prof. Jordana: E quando eu trouxe aquelas músicas aqueles 

ritmos latino-americanos‟ (risos de Lalita e Mika quando menciono “ritmos 

latino-americanos”, Drigo se contém um pouco e responde um pouco 

acanhado) 

Drigo: Eu acho que a maioria, ninguém gostou. 

(risos do grupo e todas concordam com Drigo) 

Lalita: Não. (Riso) (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

 

Ao se lembrarem do exercício, as garotas tiveram como reação o riso e Drigo 

respondeu que nenhum aluno havia gostado de ouvir as canções. Quando Drigo afirma que 

ninguém gostou, é importante entender que os ritmos foram vistos com estranheza pelo grupo. 

Portanto, são engraçados porque levam ao riso e essa cadeia semântica é negativa. Por meio 

desses comportamentos, posso inferir que os estudantes não se identificam ou não se 

identificaram com elementos da cultura latino-americana, porque, provavelmente, têm poucas 

referências de músicas latinas. Logo, tais ritmos seriam vistos como elementos culturais de 

um mundo distante e desconhecido. É o que confirma Lalita, neste momento da entrevista: 

 

Excerto 37: Prof. Jordana: Cê se identifica com a cultura latino-americana, 

de maneira geral, América do sul? 

Lalita: ah, ah. NÃO. (risos) Eu acho que é bem diferente, sabe‟ Ih... e eu 

acho que eu tenho que conhecer praa saber melhor, né‟ Iiiih e só. (Entrevista 

gravada em áudio - jul∕2013) 

 

 

O estranhamento, o riso e o desinteresse apresentados e demonstrados pelos 

informantes são reações que nos levam a pensar: essa indiferença, estranhamento e 

distanciamento afetam o sentimento de pertença à América Latina? Os participantes sabem o 

que é ser (sentem-se) latino-americanos? O que significa ser latino-americano? Segundo 

Soares (2008, p. 54), 

 

[o] desconhecimento da realidade sócio-cultural dos países vizinhos é 

profundo. Os preconceitos, as visões e opiniões parciais, quando não 

distorcidas, de alguns países em relação aos outros, dificultam, quando não 

inibem, o surgimento de relações de confiança e de projetos de cooperação. 

Observações e leituras superficiais ou apressadas, distorções de origem 

ideológica e posturas etnocêntricas criaram, no decorrer dos anos, imagens 

dos países e de suas culturas folclorizadas e pouco fieis a suas origens 

históricas. 
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Tal fato pode resultar no sentimento de não pertencimento à América Latina. Para essa 

autora, o ensino da língua [no caso, espanhola] é uma das medidas que podem promover a 

diplomacia cultural, ou seja, a relação de confiança, o diálogo e a integração entre os países 

membros do Mercosul [ou América Latina]. Soares (2008) considera que a cultura deve fazer 

parte da agenda dos países não apenas na teoria, mas na prática, com a possibilidade de 

retroalimentação e aperfeiçoamento. A autora afirma que a iniciativa de se promover uma 

diplomacia cultural parte inicialmente das empresas privadas e particulares, ou seja, surge de 

políticas não-governamentais. Logo, questiono-me: seria esse o caminho para nós professores 

de espanhol? Não esperar do poder público uma iniciativa de aproximação cultural entre os 

países da América Latina? 

Irineu (2011) explica que a latinidade está relacionada ao modo cultural e social de ser 

dos povos latinos. Isto é, compartilhar elementos tipicamente latino-americanos. De acordo 

com a análise de Irineu (2011, p. 176) ser latino, 

 

[...] significa sentir-se parte do grupo de sujeitos que compõem o “conjunto 

pluridimensional de tipos e fatores étnicos, culturais, de civilização e 

formações distintas” [...] Significa ainda, de modo abrangente, compartilhar 

de uma língua de raízes latinas, de uma cultura entendida como forma de 

afirmação e compartilhamento das características internas de um povo, tudo 

isso com direção clara ao projeto de construção de uma identidade, vista 

como forma de compartilhar de um passado histórico, de um presente social 

e de um futuro pretendido.  

 

 

Conforme esse autor (2011, p. 176), a latinidade está muito além da questão 

geográfica, sua significação estende-se à relação língua-cultura-identidade-diferença, 

“reportando-nos às imagens que os latino-americanos têm dos elementos que compõem o 

universo latino do qual fazem parte.” No excerto 37, Lalita informou que não se identifica 

com os ritmos latinos e os caracteriza como bem diferentes. De acordo com a estudante, seria 

necessário um melhor conhecimento desses gêneros musicais para haver uma aproximação e 

identificação. Segundo Pardo (1996, citado por SILVA [2000]/2007, p. 101, grifos do autor), 

 

[r]espeitar a diferença não pode significar “deixar que o outro seja como eu 

sou” ou “deixar que o outro seja diferente de mim tal como eu sou diferente 

(do outro)”, mas deixar que o outro seja como eu não sou, deixar que ele seja 

esse outro que não pode ser eu, que eu não posso ser, que não pode ser um 

(outro) eu; significa deixar que o outro seja diferente, deixar ser uma 

diferença que não seja, em absoluto, diferença entre duas identidades, mas 

diferença da identidade, deixar ser uma outridade que não é outra 

“relativamente a mim” ou “relativamente ao mesmo”, mas que é 
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absolutamente diferente, sem relação alguma com a identidade ou com a 

mesmidade. 

 

Considero que ser latino-americano significa deixar que o outro seja diferente. E esta 

diferença não se estabelece entre duas identidades, mas entre a diferença da identidade 

[latino-americana]. Para Silva ([2000]/2007), esse tipo de compreensão sobre identidade e 

diferença poderia ser a linha geral de um currículo cujo enfoque fosse uma pedagogia da 

diferença. A partir das reflexões de Silva ([1999]/2010) sobre diferença e identidade, posso 

tecer outra análise sobre o ato de não reconhecer e identificar-se com os ritmos latinos. 

Considero que esse comportamento também faz parte do ser latino-americano, devido à 

diversidade das identidades latino-americanas. De fato, é comum o estranhamento no contato 

inicial entre culturas diferentes, porém cabe a nós professores partirmos para o segundo passo. 

E não há receita para iniciar a etapa seguinte, pois, cada professor vai se deparar com 

contextos educacionais diversificados e dentro de cada comunidade escolar entrará em contato 

com diferentes identidades de estudantes. 

Blanchot (1969, citado por SILVA, [2000]/2007, p. 101) explica que fazer pedagogia, 

nesse sentido, significa  

 

[...] procurar acolher o outro como outro e o estrangeiro como estrangeiro; 

acolher outrem, pois, em sua irredutível diferença, em sua estrangeiridade 

infinita, uma estrangeiridade tal que apenas uma descontinuidade essencial 

pode conservar a afirmação que lhe é própria. 

 

Na pedagogia da diferença, estabelece-se um questionamento não somente sobre a 

identidade, mas a respeito do poder ao qual a identidade está estreitamente associada. As 

relações de hierarquia e poder podem ser vistas nas preferências dos estudantes quando foram 

abordados os estilos musicais.  

Poderíamos acrescentar a esse discurso de Lalita (excerto 37) a informação de que os 

ritmos latino-americanos estão distantes da(s) cultura(s) brasileira(s), uma vez que, em outra 

atividade (Anexo E), proposta pelo LD Conecta (OSMAN; REIS; ELIAS, 2011, p. 15), ao 

ouvirem as músicas que fazem parte do estilo sertanejo, do samba e do pop-rock não foi 

notado esse mesmo nível de estranhamento. Vale ressaltar que, com relação ao samba, alguns 

estudantes demonstraram uma indiferença devido à presença expressiva do gênero sertanejo 

na região Centro-Oeste. No exercício, os estudantes deveriam opinar sobre os nove gêneros 

musicais diversos, dentre os quais destaco: samba, reggae, funk e sertanejo. As expressões em 

espanhol já estavam disponibilizadas na atividade e se dividiam em: 
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 Entre todo lo que hay, es lo mejor. 

 Es el estilo que más me gusta. 

 Con lo aburrido que es, no puedo escucharlo. 

 Ni fu, ni fa. La verdad es que me da igual. 

Curiosamente, observei que diversos alunos atribuíram ao samba, ritmo típico 

brasileiro, a expressão em espanhol “ni fu, ni fa” que significa, também, uma certa 

indiferença. Nesse momento aparecem elementos da cultura local, pois no Centro-Oeste do 

Brasil, o samba não tem tanta representatividade quanto na região Sudeste, por exemplo. 

Portanto, dos gêneros latinos apresentados que fazem parte da cultura brasileira, o 

samba foi visto como indiferente por boa parte do grupo, situação que me faz lembrar a 

explicação de Silva ([2000]/2007, p. 101) sobre identidade e diferença. Nesse aspecto, noto 

que, na identidade brasileira, podemos encontrar a “diferença da identidade” e não a 

“diferença entre as duas [ou mais] identidades”. O funk, embora tenha se popularizado no 

país, não disputou a preferência do grupo, devido ao preconceito que há em relação a quem 

produz e consome esse gênero musical. Já o sertanejo, gênero mais popular na região Centro-

Oeste, despertou nos estudantes ódio e paixão, uma vez que, enquanto alguns comentavam 

sobre suas duplas e cantores sertanejos favoritos, alguns simpatizantes do rock caracterizavam 

seus colegas de modo negativo, isto é, afirmavam sobre o “mau gosto” dos adeptos das atuais 

produções sertanejas no país. Diferentemente do samba e do funk, os ritmos que provocaram 

riso e absoluto estranhamento foram: tango, salsa, merengue, ranchera e bachata. Como 

consequência, esses gêneros musicais fazem parte de um componente cultural exótico e 

engraçado. 

É importante esclarecer que,quando Lalita afirma não se identificar com os estilos 

musicais latinos, porque os considera bem diferentes dos ritmos aos quais está habituada, o 

uso da palavra “bem” intensifica o grau de “absoluto” estranhamento da participante. Essa 

interpretação é possível tendo em vista que há uma indiferença em relação ao samba e ao 

funk, mas, em um nível hierárquico, esse sentimento não ultrapassa, ou seja, não é igual, à 

sensação que se desperta ao ouvir um merengue ou uma salsa, por exemplo. Esse tipo de 

postura permite a seguinte reflexão: ser latino-americano significa reconhecer e identificar-se 

com esses elementos culturais? Ou a pluralidade cultural – característica da identidade latino-

americana – é efeito/causa do estranhamento e da indiferença entre os povos e as culturas 

latino-americanas? Quais abordagens podem ser feitas pelo professor para que o contato com 
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a língua estrangeira não fique limitado a um constante estranhamento e indiferença por parte 

do estudante?  

Tendo em vista o que foi explicado por Silva ([2000]/2007) sobre currículo e a 

pedagogia da diferença, analiso que,nessa perspectiva, deveria fazer parte do processo de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras uma reflexão e problematização acerca do 

estranhamento e da indiferença que há entre os povos e as culturas latino-americanas, 

desvelando as possíveis relações de poder na produção das identidades e das diferenças. 

Contudo, devido às condições estruturais de ensino (poucas aulas, grande concentração de 

alunos em uma turma etc.) e as representações de que a língua espanhola é uma disciplina 

desnecessária, não importante, fácil, não precisa ser estudada e abre portas para o mercado de 

trabalho, a abordagem nas aulas de espanhol, muitas vezes, não é suficiente para permitir a 

realização de um trabalho embasado na pedagogia da diferença. Promove-se uma 

aproximação da turma, na tentativa de sensibilização e reconhecimento de determinados 

elementos culturais, porém pouco se questiona e reflete sobre o poder nas construções 

identitárias e culturais. 

O ato de refletir sobre essa questão implica diretamente em meu papel como 

professora e pesquisadora e em minhas abordagens e posturas pedagógicas. Essa reflexão 

direcionou meu olhar sobre a identidade social e cultural dos participantes.  Drigo e Mika 

informaram que 

 

Excerto 38: Mika: Tem gente que nem escutou aquelas músicas, pra fazer 

aquele testezinho lá que você passou. Que a gente tinha de escutar e 

identificar. 

Drigo: Foi, tipo assim, eu num eu num to entendendo nada, não vou 

consegui, intão, faz você aí na frente, o que você fazer eu copio de você. 

(risos das meninas) (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013) 

 

A cola, comportamento colocado por Drigo, e o desinteresse foram posturas citadas 

por Mika no excerto 5 “Chega na hora da prova é aquela distribuição de...é... pensamento 

coletivo na prova”. Quando Drigo afirma: “faz você aí na frente, o que você fazer eu copio de 

você”, o estudante refere-se ao colega que está mais próximo do aparelho de som, por isso 

possivelmente ele ouvirá melhor o trecho da canção para associá-la a um ritmo e, em seguida, 

todos copiariam dele as respostas. Foi exatamente o que aconteceu quando apliquei esse 

exercício. Apesar de ter solicitado como tarefa de casa que pesquisassem os ritmos latino-

americanos, não houve interesse em realizar a pesquisa bem como em fazer a atividade. Como 

mencionado, alguns estudantes riram ao ouvir as canções dos estilos musicais, ranchera e o 
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merengue, e em outras aulas, quando coloquei o ritmo “salsa” um aluno questionou-me: 

“profe, você realmente gosta disso?” 

Entre os trechos de músicas escutados na atividade descrita anteriormente, Lalita 

resgata, no excerto a seguir, o instante em que os alunos ouviram a canção “Para tu amor”, do 

cantor e compositor colombiano Juanes.  

 

Excerto 39: Lalita: [...] Para tu amor. Na minha sala, por exemplo, foi um 

negoçobeim, bem diferente do que já tinha sido (corte da prof.) 

Prof. Jordana: ceis já conheciam essa música? 

Lalita: já já conhecia  (corte de Drigo) 

Drigo: Eu acho que a questão dessa forma também tipo, do povo tê gostado 

mais desse Para tu amor, é porque já conhecia a música. 

Prof. Jordana: ah: que tem uma batida mais pop? 

Todos: É. (Entrevista em gravada em áudio - jul∕2013) 

 

Os estilos musicais pop e rock são vistos como referências culturais reconhecíveis, 

porque pertencem, originariamente, à cultura estadunidense. Lessa (2004, p. 75) ressalta que 

 

[a] mídia é um forte selecionador e construtor de memórias e de identidades 

culturais. E gostaria de sugerir que a televisão é um mecanismo de poder 

atualizador e apagador de memórias devido aos discursos que faz circular, 

bem como àqueles silenciados, pois, um dos recursos muito utilizados pela 

mídia televisiva é o silenciamento discursivo. 

 

Em 2006, a rede de televisão Globo, emissora de maior influência na cultura popular 

brasileira, transmitiu uma novela em horário nobre, ou seja, às 21 horas, chamada “Páginas da 

vida”, do renomado escritor e dramaturgo Manoel Carlos. A telenovela fez bastante sucesso 

na época, sobretudo, sua trilha sonora internacional, na qual destaco a canção em espanhol 

“Para tu amor” interpretada pelo famoso cantor e compositor colombiano Juanes. Por um 

longo período, essa música embalou a história de amor entre a bela, simples e pobre 

personagem (Thelminha)– interpretada pela ex-participante do reality show “big brother 

Brasil”,Grazi Massafera – e(Jorge), interpretado por Thiago Lacerda. Devido ao grande 

sucesso dessa balada pop, cujo refrão resumia-se a um “yo te quiero”, construiu-se e 

permaneceu na memória de muitos brasileiros a representação das canções em espanhol como 

românticas e apaixonadas.  

Embora tenha sido uma música em espanhol, a canção “Para tu amor” faz parte de um 

estilo pop, ou seja, não está diretamente ligada com a memória histórica dos povos falantes de 

espanhol na América Latina. A representação romântica e apaixonada presente nessa canção 



105 
 

não apaga os inúmeros discursos negativos propagados pelos meios de comunicação (jornais, 

filmes, publicidades) sobre os outros povos latino-americanos. Lessa (2004, p. 18) explica que 

 

[...] a memória histórica de muitos brasileiros e de outros povos latino-

americanos tem sido distorcida e apagada e suas identidades culturais vêm 

sendo construídas, carregadas de negatividade, durante os vários processos 

de colonização da América. 

 

A autora esclarece que o passado de invasão, massacres, genocídios, ditaduras 

militares, submissão ao fundo monetário internacional (FMI) e às políticas internacionais são 

contextos históricos dos quais os alunos brasileiros demonstram não ter consciência, por isso, 

o sentimento de não pertencimento à região latino-americana. Além disso, as representações 

sobre a América Latina subdesenvolvida, antidemocrática, dividida em blocos econômicos e 

comunista, elencadas por Lima (2013) em sua análise dos LDs, também podem reforçar esse 

sentimento nos estudantes.  

Nesse aspecto, acredito que o ritmo pop da música “Para tu amor”, citado por Drigo 

no excerto 39, de fato, o faz lembrar a cultura estadunidense. Esse detalhe aparece nos 

próximos excertos nos quais os participantes explicam que preferem as músicas em inglês, 

eles as ouvem com frequência nas rádios e tais músicas apresentam os estilos pop e rock. Said 

(1993, citado por GIROUX 1995, p.134) explica que 

 

[a] diferença aqui é que a escala épica do poder global dos Estados Unidos e 

o correspondente poder do consenso doméstico nacional criado pelos meios 

eletrônicos não têm qualquer precedente. [...] Nunca houve um consenso tão 

difícil de ser contrariado nem nunca foi tão fácil e lógico – 

inconscientemente – capitular. 

 

Giroux (1995) exemplifica, com o papel da Disney, essa política de domínio e poder 

hegemônico dos Estados Unidos. Segundo o autor, a Disney, com seus contos de fadas, 

parques turísticos e temáticos e seus desenhos animados, gera representações que asseguram 

imagens, identificações e desejos e, através disso, os espectadores produzem a si próprios e 

suas relações com outras pessoas. Quanto a isso, lembro-me, em minhas observações, que 

pelo menos duas alunas viajaram durante o ano de 2013 à Flórida para conhecer o Parque 

Walt Disney. Vale ressaltar que essas viagens não ocorreram durante as férias, mas em 

período escolar, o que demonstra esse grande anseio e desejo por estar imerso na cultura 

popular estadunidense, que tem como língua oficial o inglês.  

Essa relação identitária torna-se contraditória e complexa, porque, embora Lalita e 

Drigo tenham demonstrado em seus discursos que não se identificam com a cultura latino-
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americana, o sentimento de pertença a América Latina aparece, pelo menos, no aspecto 

geográfico. Ao responderem, na entrevista feita em julho de 2013, como eles veem as línguas 

inglesa e espanhola, os participantes inserem o advérbio de lugar: aqui. 

 

Excerto 40: Drigo: O espanhol eu vejo como uma língua muito falada por 

conta da questão da Espanha ter colonizado muitos países, assim, aqui na 

América Latina ih...aí ficou muitos países separados assim, então ficou 

muitos países falando espanhol. (...) 

Lalita: [...] no Espanhol cê vê, igual∕ na Espanha é totalmente diferente as 

coisas que acontece aqui na America do Sul, então∕ éééé muito diferente 

né?! [grifo meu] (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

Eles têm conhecimento histórico e geográfico de que pertencem à América Latina, 

pois, com o uso dos termos “aqui”, América do Sul e América Latina em seus enunciados, 

nomeiam o espaço geográfico onde vivem. Porém, o sentimento de pertencimento não ocorre 

no aspecto cultural, isto é, no reconhecimento e identificação com os ritmos latino-

americanos, com a língua e os povos falantes do espanhol. Soares (2008, p. 57) afirma que o 

desconhecimento mútuo promove a falta de confiança e não permite a integração cultural 

entre os países latino-americanos. 

 

O patrimônio cultural dos países, pouco conhecido pelos demais, não tem 

sido utilizado para construir pontes entre seus povos, relações de confiança e 

estimular o diálogo. Os cidadãos conhecem superficialmente as culturas de 

seus próprios países e desconhecem, quase totalmente, os patrimônios 

histórico, material e intangível de seus vizinhos. A reduzida informação que 

possuem tem como fontes principais o turismo, as raras matérias publicadas 

na grande imprensa ou transmitidas pela TV ou o futebol, paixão nacional 

nos quatro países. 

 

Contudo, a contradição e a instabilidade dos discursos dos participantes me permitem 

considerar outro lado interpretativo. Sentir-se latino-americano não pode ser mensurado em 

radicalismos entre um “não” e um “sim”. Pois, na fluidez das identidades, o desconhecimento 

entre os países latino-americanos e a falta de consciência de que isso é fundamental para a 

integração cultural não pode ser analisado em níveis lineares. Isto é, na instabilidade das 

identidades o sujeito pode ora sentir-se latino-americano, ora não. O sentimento de pertença a 

um grupo tem implicações internas e externas, logo torna-se complexo mensurá-lo. 

Ademais, o ato de rechaçar os ritmos latino-americanos, faz com que a América Latina 

permaneça invisível e o efeito dessa rejeição é o distanciamento entre os povos dessa região. 

Outro fato que reforça essa invisibilidade ocorreu em outubro de 2012. Ao aplicar o 
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questionário, no qual perguntei se os participantes tinham estudado sobre a América Latina 

em alguma disciplina escolar, obtive o seguinte resultado: 

 

Gráfico 3.1: número de alunos que estudaram em alguma matéria escolar sobre a América Latina.  

Elaboração própria 

 

Embora 60,80% dos 152 estudantes (aproximadamente 92 alunos) tenham afirmado 

que estudaram na escola sobre a América Latina, especificamente nas disciplinas de história e 

geografia, noto que esse apagamento da memória histórica dos brasileiros e dos outros latino-

americanos é reproduzido e formado, desde o processo de reflexão sobre a colonização da 

América nas aulas, com identidades culturais fragmentadas, distorcidas, carregadas de 

estereótipos e imagens negativas. Lessa (2004, p. 21) afirma que 

 

[o]s países e as culturas latino-americanas são percebidos pela maioria dos 

alunos como se praticamente não existissem, como se houvesse uma névoa 

que os encobrisse e a imagem que têm de seus povos e culturas é apenas a de 

uma impressão longínqua, sem contornos definidos. 

 

 

Lessa (2004, p. 21) aponta os livros didáticos de espanhol como um dos recursos 

materiais que reproduzem e reforçam um apagamento e uma invisibilidade das culturas latino-

americanas.  

 

[...] livros didáticos são produzidos na Espanha e, muitos deles, mencionam 

pouco ou nada sobre a América Latina e em alguns casos, ao mencionarem 

alguma região ou país latino-americano, apagam aspectos histórico-culturais 

em detrimento da valorização de detalhes carregados de sentido negativo. 
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Como explicado anteriormente, o LD Conecta (OSMAN; REIS; ELIAS, 2011), usado 

pelos participantes, é publicado pela editora espanhola SGEL. Ainda que o LD tenha sido 

elaborado por brasileiras, noto ainda pouca visibilidade aos países da América Latina na 

abordagem desse material. É notável ainda o apagamento dos povos e das culturas latino-

americanos e a valorização dos aspectos negativos em alguns LDs de geografia, história e 

sociologia, como foi mostrado por Lima (2013). O LD foi citado, também, por Drigo, Lalita e 

Mika. Problematizo essa relação com o material didático, com maior riqueza de detalhes, na 

próxima seção, posto que os LDs foram tomados como referência quando os participantes 

mencionaram as representações sobre quem é o falante de espanhol e quem é o falante de 

língua inglesa.  

 

3.2 Os falantes de espanhol são um povo pobre, sofrido e que não tem nada 

 

O currículo, as autoridades políticas e institucionais, de acordo com os documentos 

oficiais nacionais e da SEDUC/GO e os meios de comunicação, são vistos socialmente como 

aqueles que têm o direito de representar. Os objetos representados são a língua espanhola e 

seus falantes, no caso desta pesquisa. Aqueles que representam exercem uma relação de poder 

de modo que o estudante está submetido a uma visão que não é sua e, muitas vezes, reproduz 

discursos tais como vimos nas falas de Drigo, Lalita e Mika. Isso acontece porque, conforme 

explica Silva ([1999]/2010), existem as representações como “delegação” e “descrição”, que 

estão diretamente ligadas entre si. Na representação como delegação, questiona-se sobre quem 

tem o direito de representar, enquanto na segunda – como descrição – são questionados os 

distintos modos de representar os grupos culturais e sociais. Para o autor, quem fala pelo 

outro controla as formas de falar do outro. Ao determinar quem está autorizado a falar, o 

currículo controla, regula, governa. Trata-se de uma forma de exercer o poder. Segundo Lessa 

(2004, p.23), 

 

[s]e as instituições educacionais e todo o aparato pedagógico que utilizam, 

como jornais, livros didáticos etc., estão reproduzindo as velhas e as atuais 

ideologias coloniais, faz-se urgente um olhar crítico para o que está 

acontecendo dentro dessas instituições, nas salas de aula, que possa 

colaborar na formação de professores, para que esses tenham consciência de 

seu papel político como educadores.   
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Essa autora (2004, p.74) considera que a mídia, os livros didáticos e o sistema 

educacional são os contextos sócio-históricos que mais exercem poder sobre a sociedade, uma 

vez que têm “seu caráter legitimador, contestador e recriador de discursos, saberes e verdades 

e, consequentemente, ao seu potencial de influência sobre a sociedade”. Esses discursos, os 

quais Lessa (2004) problematizou em sua dissertação, podem ter como fruto as imagens e 

estereótipos sobre o outro que, conforme Silva ([1999]/2010), é a complexidade mínima 

necessária para lidar com o outro, sem envolver-se com as suas peculiaridades e 

profundidades. Lessa (2004, p.25) menciona e problematiza a questão do discurso colonial. 

 

Ressalto o fato de que, muitos discursos sobre a globalização intensificam a 

idéia negativa sobre a América Latina, que por um lado, reitera os discursos 

colonialistas e, por outro, desconsidera as múltiplas temporalidades e as 

diversidades culturais do continente.  

 

A autora explica que, ainda hoje, dentro do processo de globalização, podemos nos 

deparar com inúmeras práticas coloniais de dominação que continuam produzindo identidades 

negativas, exclusões sociais e sofrimento para os povos latino-americanos. Sob o olhar de 

Skliar (2003, citado por LESSA, 2004, p. 55) entende-se que, no contexto colonial, há 

 

[...] um mecanismo de manipulação dos textos do Outro, uma usurpação de 

suas vozes que são transformadas, primeiramente em vozes parecidas, mas 

não idênticas para serem assimiladas; depois, em nossas formas conhecidas 

de dizer e de nomear. [...] Tradução que nega a pluralidade das línguas. 

Tradução que corrige permanentemente o Outro, que paralisa toda 

multiplicidade [...]. 

 

A dominação colonial apoia-se também na ação discursiva, tornando-se uma política 

de (re)construção das identidades culturais. Lessa (2004, p. 58) explica que o processo de 

colonização foi, paulatinamente, produzindo no imaginário dos povos colonizados a ideia de 

que “[...] existe uma forma de ser privilegiada, uma cultura, um saber, uma religião, uma 

história, uma arte, uma cor de pele privilegiados, traços, feições, privilegiados, adequados, 

superiores [...]”. Por isso, criou-se um modo hegemônico de ser e estar no mundo, no qual, os 

povos colonizados são os outros que não aqueles que possuem os privilégios, os recursos que 

os fazem experienciar a si mesmos como “outros”, como “diferentes” (HALL, [2000]/2007). 

Lessa (2004) ressalta que é nesse contexto que os povos colonizados sentem-se coagidos a 

abandonar sua língua, sua cultura, sua forma de ver e entender o mundo. Ao assumir a língua 

do colonizador, iniciam um processo de alienação de suas identidades, aceitando os valores 

culturais do colonizador, entre os quais destaco os discursos coloniais carregados de imagens 
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e estereótipos negativos. Portanto, para Lessa (2004, p. 108), o/a professor/a de espanhol tem 

o papel de 

 

[...] fazer chegar aos alunos aquelas informações silenciadas pelos livros 

didáticos, pelos meios de comunicação hegemônicos, interferindo e 

intervindo no acesso à informação e, reconstruindo, portanto, as visões 

estereotipadas, as crenças cristalizadas sobre o que vem a ser a América 

Latina e o latino-americano.  
 

Por outro lado, Santomé (1995, p. 161, grifos do autor) afirma que “se criou uma 

tradição na qual os conteúdos apresentados nos livros didáticos aparecem como os únicos 

possíveis, os únicos pensáveis.” Consequentemente, muitas vozes podem ser silenciadas ou 

deformadas na maioria dos currículos. Santomé (1995, p. 161) ressalta que “as culturas ou 

vozes dos grupos sociais minoritários e/marginalizados que não dispõem de estruturas 

importantes de poder costumam ser silenciadas, quando não estereotipadas e deformadas, para 

anular suas possibilidades de reação.” 

Observando minhas aulas no mês de setembro de 2013, pude notar que, na 

adolescência, principalmente, a mídia é aquela que mais influencia na formação da opinião 

desses jovens. Ao iniciar o tema “medios de comunicación” nas aulas do 9º ano, turma da 

qual os participantes fazem parte, fiz uma rápida enquete com os alunos e questionei qual 

meio de comunicação utilizam com mais frequência. A resposta mais ampla foi a internet 

(leia-se facebook). Uma estudante disse que, nessa rede social, eles, muitas vezes, sabem, em 

primeira mão, de determinadas notícias que são anunciadas na televisão depois. Apenas um 

aluno informou que lê jornal com frequência, os outros disseram que leem pouco ou quase 

nada. Outra observação que comprova a preferência pelas redes sociais para entrar em contato 

com a informação, na compreensão e reprodução das representações, está relacionada à 

atividade que os colegas de Lalita realizaram no dia 20 de setembro de 2013. Ao pedir para 

responderem ao exercício da coleção Conecta (OSMAN; REIS; ELIAS, 2011, p. 67), material 

utilizado pelo grupo (Anexo F), os estudantes mostraram dificuldade e desinteresse, posto que 

a atividade consistia em retirar das páginas de jornal digitais El país, da Espanha, Clarín, da 

Argentina, El Mercurio, do Chile e Última hora, do Paraguai, os links que apresentavam 

notícias locais do país, eventos culturais e notícias criminais.  

Embora Lessa tenha destacado a televisão como um mecanismo de poder, adicionaria 

a internet também como mecanismo de poder. Quando os estudantes afirmaram que, nas redes 

sociais, eles têm conhecimento de notícias em uma velocidade maior que na televisão, 

evidencia-se o papel da televisão sendo aos poucos substituído pela internet ou apenas 
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somado a esse veículo de comunicação, visto que a comunidade jovem ainda é a maior 

usuária das redes sociais. 

Considerando o fato de que os participantes têm pouco ou nenhum contato com o 

jornal como meio de comunicação, é possível entender a dificuldade e o desinteresse dos 

colegas da turma de Lalita. Não obstante, como expliquei no capítulo dois, este 

comportamento é característico dessa geração, pois, ainda que os estudantes estejam nas redes 

sociais, eles estão interessados em futilidades. Teço essa reflexão, porque, como havia 

explicado quando abordei o uso dos fóruns virtuais em 2013, não houve uma plena adesão dos 

estudantes nesse trabalho tão fortemente ligado às novas tecnologias e ao mundo virtual.  

Por outro lado, noto a existência do forte papel da mídia como selecionadora e 

construtora das memórias e de identidades culturais. Lalita tem consciência dessa forte 

relação de poder entre os meios institucionais e os estudantes ao afirmar que 

 

Excerto 41: [...] no caso do espanhol, por estarmos em um mundo onde as 

coisas culturais recebem influência de potencias falantes de inglês, as 

crianças e adolescentes já chegam na escola com uma vontade maior de 

aprender o inglês que o espanhol [...] (Lalita, entrevista por escrito - 

maio∕2013, grifos meus)  

 

Excerto 42: [...] A gente ééé meio que filtra essas informações pra gente e o 

outro lado história deixa pra lá, né?! [...] Não é só na escola, né‟ é no meio 

que a gente vive (...). Porque cê liga a radio, muito difícil de cê encontrar 

uma música em espanhol, agora música em inglês éééé 

Mika e Lalita: em quase todas as rádios.  (Entrevista gravada em áudio - 

jul∕2013, grifos meus) 

 

Ao dizer que “a gente meio que filtra isso”, Lalita possivelmente estaria se referindo 

ao fato de que a sociedade absorve as representações negativas sobre os falantes de língua 

espanhola e não busca aprofundar-se na história dos povos latino-americanos. Essa 

perspectiva foi problematizada no tópico anterior, sobretudo, quando foi abordado o conceito 

de estereótipo e imagem.  

Por outro lado, Mika concorda com Lalita quanto ao rádio como um meio de 

comunicação que influencia na identificação dos estudantes com as línguas espanhola e 

inglesa. Além disso, por meio do questionário aplicado em outubro de 2012, foi possível 

saber qual era a frequência com que os 152 entrevistados ouviam músicas em espanhol, como 

mostro estatisticamente no próximo gráfico 
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Gráfico 3.2: Frequência com que os alunos ouvem músicas em espanhol 

 

Dos 152 entrevistados, apenas 7,2% (aproximadamente 10 estudantes) afirmaram que 

sempre ouviam músicas em espanhol. Muitos estudantes informaram que ouviam apenas em 

sala quando a professora passava alguma atividade com canções em espanhol nas aulas. 

Podemos notar que a grande maioria (59,2%) não tem esse hábito. 

Apontei, no tópico 2.4.6, que Drigo apresentou o aspecto histórico, geográfico e 

econômico como fatores fundamentais na construção de sua representação sobre a língua 

espanhola. Ele tem conhecimento de que a Espanha colonizou diversos países aqui na 

América Latina e de que os Estados Unidos da América (EUA) são uma potência econômica. 

Apesar de saber que o cenário político está mudando, posto que os EUA recentemente 

apresentaram um enfraquecimento político e econômico, dando lugar ao crescimento de 

outros países, Drigo reproduz um discurso colonialista. Vale lembrar que muitos sujeitos em 

nossa comunidade social compartilham esse mesmo pensamento.  

Isso possivelmente acontece, porque, conforme Brandalise (2008 citado por IRINEU, 

2011), a expressão “latina” “[...] é vista como uma forma de resistência aos estadunidenses, 

assim como aos europeus, e seu discurso de „apoio‟ às novas terras encontradas”. Ao analisar 

os livros didáticos de geografia, sociologia e história, Lima (2013) notou essa representação, 

ou seja, a oposição que os autores estabeleceram entre a América latina e os EUA. Essa 

oposição se estabeleceu-se por meio da representação de que a América latina é comunista e 

antidemocrática. Para Lima (2013, p. 44), “[a] representação, portanto, se faz em oposição à 

América do Norte, leia-se Estados Unidos, ou seja, a América Latina é a América que não é 

do Norte, é a América onde ocorreram experiências de política de esquerda, socialista.” 

7,20% 

27,60% 

59,20% 

13,10% 

Sempre De vez em quando Raramente Nunca ouviu
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Desse modo, se ser latino-americano é resistir ao imperialismo dos Estados Unidos, 

logo, quando Drigo afirma que se identifica com as referências culturais dos EUA, ele não se 

identificaria com as culturas latino-americanas e não se sentiria ou não se veria como um 

latino-americano. 

Quando questionei a Mika, Lalita e Drigo sobre quem eram os falantes de espanhol, 

tive acesso a traços de um discurso colonialista que Lessa (2004) nomeia como 

“endocolonial”, ou seja, um brasileiro colonizado critica outro país colonizado. Por 

conseguinte, os estudantes reproduzem enunciados similares ao de um colonizador. Lessa 

(2004, p. 156) chama a atenção para o discurso dos alunos, pois eles “assumem os discursos 

dos colonizadores, como sendo seus, o que coincide com todo aquele processo descrito sobre 

a dialogia colonial”. Esta autora relaciona o conceito de dialogismo de Bakhtin, conceito 

apresentado no inicio do capítulo dois, com o contexto colonial, no qual as novas identidades 

americanas nasciam de uma descontinuidade temporal, social e histórica, numa dialogia 

assimétrica, que transformou as múltiplas vozes em um discurso monofônico, ou seja, uma 

única voz discursiva. Esse discurso monofônico foi notado nas opiniões de Drigo, Lalita e 

Mika. Quando questionados sobre quem eram, para eles, os falantes de espanhol. 

 

Excerto 43: Drigo: Um povo sofrido. 

Lalita: um povo que sei lá, passa fome. É o povo mais sofrido do mundo, 

tirando daaa... do oriente médio. 

Mika: É um povo pobre, sofrido que não tem nada, não tem mãe, não 

tem pai, não tem casa, não tem, sei lá. E a gente acha totalmente diferente. 

O nosso mundo é um, e o deles é outro. E a gente não faz parte daquele 

mundo deles lá.  (Entrevista gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

Lessa (2004) explica que os países e culturas latino-americanas estão invisíveis para a 

maioria dos alunos, há somente uma distante, homogênea e simplificada impressão dos povos 

latino-americanos falantes de espanhol. “Um povo pobre, sofrido que não tem nada [...]”, 

“sempre me vinha a mente uma pessoa boliviana [...]” são visões estereotipadas e reduzidas 

dos povos latino-americanos. Os termos “sofrido”, “pobre” e “índio” são reproduções de 

representações negativas e colonizadoras. Lima (2013) explicou que, ao usar o termo América 

Latina, apaga-se a heterogeneidade dos diversos países que formam essa região e destacam-se 

somente os aspectos relacionados à colonização espanhola e portuguesa. Por isso, considero 

que nessa relação de poder assimétrica se construiu a imagem negativa do outro. 

Silva (1995, p. 200) discute que 
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[c]omo um processo semiótico, de produção de significados, a representação 

opera através do estabelecimento de diferenças. É através da produção de 

sistemas de diferenças e oposições que os grupos sociais são tornados 

“diferentes”, é através do processo de construção de diferenças que nós nos 

tornamos “nós” e eles, “eles”, é em oposição à categoria “negro” que a de 

“branco” é construída e é em contraste com a de “mulher” que a categoria 

“homem” adquire sentido. [...] A “diferença” é dependente da representação 

e do poder. 

 

Essas oposições e diferenças entre os termos “nós” e “eles”, aos quais esse autor se 

refere, são percebidas na voz de Mika quando ela diz  que “[o] nosso mundo é um, e o deles é 

outro. E a gente não faz parte daquele mundo deles lá.” Os pronomes “nosso” e a  “ a gente” 

são de primeira pessoa. Nesse momento, a estudante distingue-se dentro do grupo, mas cabe 

ressaltar que ela leva todos os outros brasileiros juntos ao colocar o pronome no plural. E 

quando Mika usa as palavras “deles” e “outro” e o advérbio “lá”, ela separa e inferioriza o 

outro, nesse caso, os falantes de espanhol. Se a estudante é brasileira e se posiciona em 

comparação com os outros países da América Latina de modo diferenciado, separando-se dos 

falantes da América Latina, logo, para ela, ser brasileiro não significa ser latino. É o que 

constatou  Irineu (2011) em sua pesquisa.   

De acordo com esse autor, apareceram em seus estudos algumas representações do ser 

latino-americano para os brasileiros. Irineu pesquisou sobre as representações que um grupo 

de usuários do Orkut constrói sobre a latinidade. Por meio dos enunciados apresentados nas 

publicações dessa comunidade virtual, o autor constatou que os discursos sobre a latinidade 

estavam apoiados na intersecção entre língua-cultura-identidade. De acordo com Irineu 

(2013), essa tríade conceitual orienta o sujeito em suas tomadas de posição. Além disso, 

conforme o autor, para os participantes de sua pesquisa, ser latino significa sentir-se parte do 

grupo que compõe as diversas culturas que integram os 21 países do território latino-

americano.  Foi recorrente, por exemplo, a concepção de que ser latino-americano é ser visto 

como: “pobres da América” pelos Estados Unidos e o sentimento de não pertença à América 

Latina. Conforme Irineu (2011, p. 156) 

 

[...] o sujeito divide seu texto em dois blocos: um centrado na primeira 

pessoa do plural (nós) em tom de superioridade, no qual está incluído o 

Brasil e ao qual ele se inclui por sentimento de pertença, e outro centrado na 

terceira pessoa do plural (eles) em tom de inferioridade, no qual estão 

incluídos os outros países que compõem, na opinião do usuário, a América 

Latina. 

 

 



115 
 

Na visão de Lessa (2004, p.57), trata-se de um discurso que mantém as vozes dos 

colonizadores, porque nelas podemos encontrar as velhas representações da América: 

 

[o]s nativos eram considerados desprovidos: “pareceu-me que era gente 

muito pobre de tudo. [...] a de incapazes, ignorantes: “eles não trazem armas 

nem as conhecem, porque lhes mostrei espadas e as tomavam pelo fio, e se 

cortavam com ignorância” (COLÓN (s/d): 41 e 42, citado por LESSA, 2004, 

p. 57) 

 

Após o aparecimento dessas representações sobre os povos latino-americanos, Lalita 

explica que 

 

Excerto 44: [S]empre me vinha a mente uma pessoa boliviana, sabe 

Moreno, assim, não sei porque (riso). 

Prof. Jordana: Meio índio? 

Lalita: Ééé. Cabelo lisinho e tal. Eu tinha muito essa visão, mas depois a 

gente vê nos vídeos, tal, as pessoas da Espanha, que é mais...(Corte da 

profa.) 

Prof. Jordana: bem diferente, uma diversidade, né? 

Lalita: Ahã. Então, aí cê começa a ver o tanto de gente diferente, né? 

(Entrevista gravada em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

Nesse excerto, noto que Lalita situou os bolivianos e os espanhóis em um mesmo 

espaço geográfico, tendo em vista que, geograficamente, os espanhóis não fazem parte da 

América Latina. Conforme análise de LDs realizada por inúmeros pesquisadores, dentre os 

quais destaco Matías Blanco (2010) e Lima (2013) a América latina é apagada nos livros 

didáticos (LDs) de língua espanhola, provocando a invisibilidade e uma representação 

negativa dessa região. De acordo com Matías Blanco (2010, p. 6) “[...] o descritivismo 

despolitizado da cultura [...] presentes nos suportes textuais contribuem para a naturalização 

de uma imagem de América Latina subalterna, deficitária e exótica, solapando conflitos 

geopolíticos e tensões sócio-históricas.” Santomé (1995, p. 169) acrescenta que 

 

[u]ma mostra da política de racismo e discriminação que atravessa a maioria 

dos livros didáticos são as descrições e qualificativos com os quais se 

nomeiam invasões coloniais e espoliações de recursos naturais de numerosos 

povos do Terceiro Mundo. 

 

 

Conforme Santomé (1995, p. 169), ao folhearmos um LD que mostra a história das 

colonizações, encontraremos termos como: “[...] descobrimento, aventuras humanas, feitos 
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heroicos, desejos de civilizar seres primitivos ou bárbaros, de fazê-los participar da verdadeira 

religião, etc.” 

Desde 2012, o LD usado pelo grupo participante é o Conecta elaborado pelas autoras 

brasileiras Soraia Osman, Neide Elias e Priscila Reis, publicado pela Editora Sociedad 

General Española de Librería, em 2011. Ao analisá-lo de modo detalhado, notei que, no livro 

do 6º ano, primeiro LD usado pelo estudante brasileiro, apresenta-se uma invisibilização 

quanto aos países que têm o espanhol como língua oficial na América latina, tendo em vista 

que, por meio da análise do material, verifiquei a predominância do espanhol padrão, isto é, a 

variedade peninsular castelhana, na parte escrita e auditiva, encontrando alguns usos da 

variedade rio-platense à margem, isto é, no final do livro, no caderno de exercícios. O 

“voseo”, que se define como o uso do pronome pessoal “vos” no lugar de “tú”, é um exemplo 

disso. No livro do 6º ano, o “vos” aparece nas páginas finais do livro onde se anexou o 

caderno de exercícios. Desse modo, o estudante conheceria esse uso se o professor invertesse 

a ordem e organização do material e o ensinasse ao abordar os pronomes pessoais sujeitos, 

visto que é um dos primeiros assuntos do período escolar. Outras variedades podem ser vistas 

nas séries seguintes em “doses homeopáticas”, muitas vezes, apresentadas como curiosidade. 

Nos livros seguintes (7º, 8º e 9º anos),as autoras destacam a diversidade cultural e uma 

preocupação em mostrar aos estudantes brasileiros as diversas culturas e falantes de espanhol 

nos vários continentes. 

A invisibilidade das variedades linguísticas latino-americanas nos livros didáticos de 

espanhol foi problematizada também por Krauss (2013), que notou, nos LDs, Mucho 

(ALVES; MELO, 2001) e Español Ahora (BRIONES et al., 2005),a presença de uma posição 

discursiva que se apoia no estancamento de estereótipos culturais e propicia construções 

identitárias homogêneas e hegemônicas. Em sua análise, Krauss (2013) exemplifica que o 

repertório linguístico de vestuário foi ambientado na variedade europeia. É por meio dessa 

escolha que se estabelece o caráter hegemônico dessa variedade. Nas palavras de Krauss 

(2013, p. 71), 

 

[a]credito que o livro em análise, ao eleger uma língua padrão, considerada o 

possível significado de todas as outras variedades, e ao invisibilizar as 

variedades latino-americanas, desconsidera a corporeidade intrínseca às 

línguas, embasada na qual se pode concretizar algum tipo de processo 

identitário. 
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Nesse contexto, muitas vezes, alguns professores apresentam fielmente essas 

informações linguísticas aos alunos sem questioná-las ou problematizá-las em sala de aula, 

fazendo com que o aluno absorva ou reforce a representação de que o espanhol da América 

Latina é derivado e primitivo da variedade castelhana usada no centro-norte da Espanha. Ao 

analisar a coleção Conecta (OSMAN; REIS; ELIAS, 2011), pudemos constatar que 

 

[a] pesquisa, seleção e organização dos materiais e atividades de cada livro 

didático (LD) de uma coleção é uma decisão movida por concepções que os 

autores têm acerca de „cultura‟, e, por conseguinte, o uso do LD, assim como 

a conduta do professor e os elementos midiáticos, exercem um papel 

fundamental na (re)construção dessas percepções e entendimentos. (REIS; 

FIGUEREDO, no prelo) 

 

A organização e disposição dos conteúdos usados para ensinar uma língua podem 

gerar concepções distorcidas sobre o que é o idioma ensinado. A partir dessa perspectiva, o 

estudante pode ter, primeiramente, a representação de que o espanhol é homogêneo e único e 

o que gira em torno dessa homogeneidade seria menos importante, inferior, primitivo e 

derivado. Em sua dissertação sobre as representações no ensino-aprendizagem do espanhol 

como língua estrangeira, Santos (2005, p.134) constata, a partir dos dados dos participantes, 

que “[o] espanhol da Argentina é representado, portanto, como uma variação, uma derivação 

do espanhol falado na Espanha: espanhol da argentina = espanhol derivado.” A autora explica 

que o estudante representa o espanhol da Argentina e da Espanha de modo hierárquico, no 

qual a variedade europeia é vista como original, pura, perfeita e correta, enquanto que o 

espanhol dos argentinos estaria longe de ser perfeito, teria sofrido influências de outras 

línguas, por isso, seria um derivado ou uma variação de uma norma padrão. Portanto, as 

variedades faladas na América Latina podem ser vistas como estranhas aos ouvidos, ou 

peculiaridades do espanhol. Por fim, os alunos podem rejeitar as culturas dos povos que 

utilizam essas variedades e não se sentirem latino-americano. Santos (2005) ressalta a 

importância de problematizar com maior frequência esse tipo de representação a fim de se 

compreender os mistérios e mecanismos de formação das representações. 

Quando comentei, no início desse tópico, sobre o exercício do Conecta (OSMAN; 

REIS; ELIAS, 2011, p. 67) que abordou o tema “medios de comunicación”, destaquei a 

presença de quatro tipos de jornais digitais. Todavia, cabe ressaltar que as imagens dos 

layouts desses jornais estão dispostas da seguinte forma (ver Anexo F): em primeiro lugar o 

El país, jornal espanhol; em seguida aparecem, respectivamente, os jornais de outros países 

em que se fala o espanhol como língua oficial, Clarín, da Argentina; El Mercúrio, do Chile e 
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Última hora, do Paraguai. A princípio, é possível entender que, nessa atividade, não há uma 

invisibilidade da América latina, posto que, dos quatros jornais apresentados, três fazem parte 

desta região. Porém, vale a pena notar que a sequência usada pelas autoras evidencia a ideia 

de que o espanhol da Espanha é o padrão e as outras variedades
17

 são variantes da norma 

padrão, isto é, ensinam-se primeiramente vocabulários e repertórios linguísticos da Espanha e 

colocam-se as outras variedades girando em torno do elemento central. A distinção entre “Z” 

(som interdental) e “S” (sibilantes), uso de vosotros, tuteo, preponderância de um vocabulário 

generalizado com poucas variantes (coche, autobús, muchacho, etc) são exemplos disso. São 

conhecimentos adquiridos antes de se ensinarem as variedades do espanhol. É importante 

destacar que a atividade com os jornais digitais é apenas uma das muitas atividades que 

trazem, implicitamente, essa representação da América Latina 

Lima (2013), ao analisar os livros didáticos de geografia, história e sociologia 

selecionados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) nos últimos anos, destaca que 

(2013, p. 31) 

 

[...] é necessário que, nos livros didáticos, apareçam informações relevantes 

que contribuam com a formação do aluno como um cidadão que se sinta, 

especialmente, latino-americano, que desenvolva a identidade dos países que 

integram o MERCOSUL, quando não sul-americana. 

 

Conforme Lima (2013) foi recorrente nos LDs analisados a presença da representação 

da América Latina como subdesenvolvida e subordinada aos EUA. Esta autora explica que 

essa representação pode ter tido como base o tipo de colonização ao qual a América Latina foi 

submetida. Os colonizadores europeus, principalmente, portugueses e espanhóis, fizeram a 

colonização baseada na exploração dos produtos naturais, na Idade Média. Na Idade Moderna, 

a França e os EUA continuaram a realizar políticas neocolonialistas. De acordo com o autor 

do LD, Boligliani (2009, citados por LIMA, 2013), esse fato ajudaria a explicar o 

subdesenvolvimento do país. Dentre outras representações encontradas em sua análise, a 

autora também destacou a visão de uma América latina comunista e antidemocrática. Lima 

(2013, p. 43) argumentou que 

 

                                                           
17

 Fernández (2000) repete a classificação feita por Ureña (1976). Ureña (1976) classifica em cinco as zonas 

dialetais hispano-americanas: (1) as regiões bilíngues do sul e sudoeste dos Estados Unidos, México e as 

repúblicas da América Central, (2) as Antilhas espanholas, costa e planícies da Venezuela e norte da Colômbia, 

(3) a região andina da Venezuela, interior e oeste da Colômbia, Equador, Peru, a maior parte da Bolívia e o norte 

do Chile, (4) a maior parte do Chile e (5) Argentina, Uruguai e Paraguai.   Fernández apresenta três zonas 

dialetais na Espanha: castellana, Andaluza, de Canária.  
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[a]o enumerar os conflitos mundiais vividos na atualidade e ressaltar que 

muitos deles ocorrem na América Latina, essa é representada de forma 

negativa, pois o que se patenteia é sinônimo de problemas políticos e sociais 

(desigualdades sociais, pobreza, drogas, violência, governos de esquerda, 

políticas anti- norteamericanas) 

 

Encontramos outra representação que se origina da oposição entre América Latina 

versus América Anglosaxônica, na qual se tem uma visão negativa da primeira região aliada a 

uma representação positiva a segunda região. Diante dessa reprodução de vozes colonialistas, 

Lalita reflete que 

 

Excerto 45: A gente ééé meio que filtra essas informações pra gente e o 

outro lado história deixa pra lá, né?! (Lalita, entrevista gravada em áudio - 

jul∕2013) 

 
 

Quando Drigo, Lalita e Mika apresentaram as representações de um povo pobre, 

sofrido e com a aparência de índio, tínhamos plena consciência de que os entrevistados 

haviam estudado, no 8º ano, em 2012, sobre a América Latina. Como expliquei 

anteriormente, em outubro de 2012, apliquei o questionário no qual perguntei se eles tinham 

estudado sobre essa região em alguma disciplina e aproximadamente 61% informaram que já 

haviam estudado nas disciplinas história e geografia (gráfico 3.1). Além disso, meses depois, 

no dia 26 de agosto de 2013, em uma conversa informal, os participantes disseram-me que, no 

ano de 2012, período em que eles estudaram sobre a América Latina, nas aulas de história e 

geografia, a professora havia passado rapidamente pelo conteúdo, pois o planejamento estava 

atrasado e, segundo os informantes, ela afirmou que eles precisavam saber mais sobre a 

América Anglosaxônica, isto é, sobre os EUA. Nas palavras de Lalita: 

 

Excerto 46: Até mesmo nos livros didáticos de geografia que tem o tema lá 

como, países da América do Sul e mostrar eles como países mais 

emergentes. Mostra o lado mais pobre, que não é desenvolvido, pessoas 

plantando, bolivianos, a Bolívia... aí a gente meio que cria essa...ideia na 

cabeça. (Lalita,entrevista gravada em áudio - ago∕2013, grifos meus) 

 

 

Questionei aos participantes se eles encontram essas representações apenas no livro 

didático. Mika e Drigo responderam: 

 

Excerto 47: Mika: nos vídeos também, músicas... (Corte de Drigo) 

Drigo: a partir de informações também de jornais, internet, teve, a mídia.  
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Lalita: No livro eles não trazem imagens de lugares...desenvolvidos... eles 

trazem imagens de lugares pobres.... para marcar que eles são pobres, 

subdesenvolvidos e tal. Uma língua que é falado por países 

subdesenvolvidos não estimula a gente a querer aprender. (Entrevista 

gravada em áudio - ago∕2013, grifos meus) 

 

Ao observar, diariamente em reportagens de jornais, rádio, televisão, internet dentre 

outros meios comunicação, o contexto econômico brasileiro, é possível perceber que, nos 

últimos anos, com os investimentos econômicos, imobiliários e as viagens (de avião) o poder 

de compra do brasileiro cresceu. Isso faz com que o brasileiro tenha uma falsa percepção de 

desenvolvimento, sinta-se e posicione-se em outro patamar social no mundo, e, por isso, 

reproduza um discurso endocolonial. É importante esclarecer que o aumento no poder de 

compra e consumismo são comportamentos perigosos para economia de um país quando estão 

seguidos de inadimplência, tributações abusivas e créditos financeiros concedidos em longos 

prazos. A partir disso, ao se comparar com as culturas hispano-americanas, especialmente 

quando se fala no tratado estabelecido entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, o 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o discurso estabelece-se em uma hegemonia e 

liderança econômica. Nas relações de poder, o Brasil vê-se como o líder do MERCOSUL, 

entretanto, como país emergente e em desenvolvimento, percebe que ainda está na periferia 

das grandes potências mundiais. 

Por isso, a relação entre as línguas espanhola e inglesa e os participantes não é apenas 

linguística, mas política, cultural, social e econômica. Mika, Lalita e Drigo sentem-se em uma 

posição hegemônica diante do restante da América Latina, mas, ao construir representações 

positivas dos EUA e da Inglaterra, sentem-se em um lugar periférico no planeta. 

Consequentemente, eles sentem a necessidade de se aproximar dos EUA pelo uso das 

referências culturais e na aprendizagem de inglês e não veem importância em estabelecer uma 

relação cultural e linguística com os países hispano-americanos. 

Quando questionados sobre qual postura o/a professor/a poderia assumir para que os 

alunos tivessem outra representação da língua espanhola, Lalita deu a seguinte resposta. 

 

Excerto 48: Lalita: Ééé, eu acho isso também, trazer de um lado que oo, 

espanhol tem, tem suaaariqueza, tem culturas, tem essas coisas boas, 

assim como o inglês, né?! Aíii, a gente vai, vai vendo se a gente vai abrindo 

os nossos olhos, né, que ainda são um pouco ignorantes.  (Entrevista gravada 

em áudio - jul∕2013, grifos meus) 

 

 

Nesse excerto, quero destacar justamente o trecho em que a estudante diz: “[o] 

espanhol tem, tem sua riqueza, tem culturas, tem essas coisas boas, assim como o inglês [...]”. 
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Quando Lalita diz que os professores devem destacar pontos positivos dessa língua, 

encontramos, nesse enunciado, quatro vozes discursivas sociais: 

1- Os brasileiros desconhecem as manifestações latino-americanas; 

2- Para os brasileiros, a América Latina não tem “coisas”, características positivas; 

3- Os brasileiros conhecem os componentes da língua inglesa; 

4- Esses elementos culturais são positivos. 

A partir dessas quatro representações, encontradas no excerto 48, de Lalita, pode-se 

entender, assim como Lessa (2004, p. 137), que 

 

[a]os meios de comunicação é atribuído o impedimento de se conhecer as 

manifestações culturais latino-americanas [...] em detrimento da viabilização 

do acesso à cultura hegemônica produzida nos Estados Unidos. 

 

Essa relação de poder entre sujeito e meios de comunicação, sobretudo, nos dias 

atuais, está tão latente que, durante a entrevista realizada em julho de 2013, Drigo parou a 

nossa conversa para ler uma mensagem de texto que tinha acabado de receber em seu celular: 

 

Excerto 49: Drigo: (olhando para o celular) Olha, eu acabei de receber uma 

mensagem da Tim aqui, o espanhol ta sendo até bem divulgado. (lendo a 

mensagem para todas) “Comece no segundo semestre a aprender a falar, a 

ler e escrever em espanhol com a Tim, envie “Oi” para o do... 2323 e receba 

os sete primeiros dias grátis, após R$0,99 centavos por chamada.(Drigo, 

entrevista gravada em áudio – jul/2013, grifos meus) 

 

Quando Drigo afirmou “[o] espanhol ta sendo até bem divulgado”, ele necessitou 

buscar o apoio e auxilio de uma empresa prestigiada socialmente e com hegemonia o 

suficiente para legitimar a “verdadeira” importância dessa língua no meio social. A mensagem 

da operadora representou a voz e o discurso dos meios de comunicação no exercício de seu 

poder na construção, reforço e legitimação das representações. Novamente, pude notar que o 

poder e representação estão diretamente ligados. Silva ([1999]/2010, p. 48) explica que “o 

poder estaria inscrito na representação”, por isso, para o autor ([1999]/2010, p. 34), “quem 

fala pelo outro controla as formas de falar do outro.” Lessa (2004, p. 40) concorda com esse 

autor ao afirmar que “quem detém a palavra, os meios de comunicação, o conhecimento da 

língua hegemônica, o conhecimento da escrita, detêm o poder. [...]aquele que tem, em 

determinadas condições o poder sobre o outro, tem também o poder de instituir verdades 

sobre o outro.” A internet, o rádio, a televisão e outros meios de comunicação são 

instrumentos pelos quais os mundos encontram-se e, nesse processo, os estudantes constroem 
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suas representações do outro e deles mesmos, e como os excertos mostram podem ser 

representações positivas e negativas que os guiam e os posicionam socialmente. 

Tendo em vista o que foi apresentado nos capítulos de análise, passo às considerações 

finais. Neste último tópico, respondo à pergunta proposta para esta investigação, apresento 

possíveis caminhos pelos quais podemos seguir em futuras pesquisas e reflito sobre algumas 

contribuições para a área de linguística aplicada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Iniciei este trabalho investigativo com a pergunta: quais representações os alunos das 

séries finais do EF II têm sobre a língua espanhola, seus falantes e suas culturas? Ao longo da 

pesquisa, encontrei inúmeras representações sobre o espanhol, entre as quais destaquei seis:  

1) o status secundário dado à disciplina língua espanhola como língua estrangeira nas 

escolas públicas e conveniadas; 

2) (saber) espanhol abre portas para o mercado de trabalho; 

3) espanhol como língua fácil e parecida com o português (ALMEIDA FILHO, 2001) 

e que todo brasileiro tem competência espontânea (CELADA 2002);  

4) espanhol língua feia versus inglês língua bonita; 

5) os ritmos latinos são engraçados e diferentes versus os elementos culturais dos EUA 

são melhores;  

6) e o falante de espanhol é um povo pobre, índio, sofrido e que não tem nada. 

Conforme Foucault ([1969]/2008), os discursos não apenas nomeiam coisas, mas as 

criam. Os enunciados emitidos pelos participantes pertencem ao domínio do discurso, 

constituídos de modo social e histórico. Por isso, busquei analisá-los sob os seguintes 

questionamentos: de acordo com quais regras um enunciado foi construído? Por 

consequência, conforme quais regras outros enunciados semelhantes poderiam ser 

construídos? Tais questões estão além do campo linguístico e ampliam-se na perspectiva 

sociocultural. Além disso, para esse autor, os discursos estão situados entre as relações de 

poder e os seus efeitos. À luz das teorias de Silva (1995; [1999]/2010; [2000]/2007), essas 

seis representações elencadas na dissertação são construções discursivas ligadas às relações de 

poder. Isto é, sob a perspectiva do paradigma pós-estruturalista, foram constituídas, 

reformuladas e reproduzidas nos discursos dos estudantes por meio das relações de poder 

entre os participantes e as instituições. Logo, baseada nessa perspectiva, é importante notar a 

partir de seus enunciados o quanto as identidades e as representações dos estudantes são 

fluidas, complexas, contraditórias e instáveis e, muitas vezes, se inter-relacionam. 

Verifiquei, nos discursos dos participantes, o status secundário dado ao ensino-

aprendizagem de espanhol como língua estrangeira em uma escola pública conveniada. O 

ensino-aprendizagem dessa língua foi considerado desnecessário e não importante. A 

quantidade de aulas, o caráter língua estrangeira, o ensino tradicionalista e conteudístico, o 

foco dado à avaliação por meio de notas e a pressão em “decorar” o conteúdo, em pouco 
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tempo, foram as justificativas usadas pelos participantes para explicar essa representação. 

Pude ver que as questões sociais e as condições estruturais na educação apontadas pelos 

alunos foram fatores fundamentais na construção dessas representações, uma vez que o ensino 

de espanhol foi comparado ao ensino de outras matérias e o efeito dessa comparação foi a 

representação de que essa disciplina não é importante e é desnecessária. Na construção dessa 

representação dos estudantes pude observar que a organização do sistema político educacional 

do estado de Goiás exerce uma forte relação de poder entre estudantes, professores, equipe 

gestora e o ensino dessas disciplinas. Devido à essa estrutura escolar tradicionalista e 

conteudística, criam-se entre os alunos uma hierarquia e um nível de importância entre as 

disciplinas lecionadas. Porém, é importante lembrar que há uma fluidez das identidades ao 

tratar o tema espanhol (não) é importante, tendo em vista que obtive opiniões divergentes 

entre os participantes Mika, Drigo, Violetta e Emilly. Drigo e Mika não a viam como 

importante inicialmente, enquanto que Emilly a via como importante e Violetta considerava a 

língua espanhola como função comunicativa. Notei não só uma divergência entre os 

estudantes, mas uma fluidez identitaria, pois Drigo mudou sua opinião ao longo da pesquisa e 

a considera importante atualmente. O participante afirmou que antes de estudar a língua 

espanhola não tinha consciência e conhecimento de quem era(m) o(s) falante(s) de espanhol. 

A segunda representação está associada à concepção utilitarista do ensino de espanhol, 

ou seja, à busca por uma aprendizagem imediatista e instrumental, desvalorizando o 

conhecimento crítico e reduzindo o papel do ensino de língua estrangeira à aquisição de 

conteúdos úteis para a comunicação. Bizarro e Braga (2005) defendem que o ensino de língua 

estrangeira não deveria ter somente uma função comunicativa, mas deve-se desenvolver a 

competência social do estudante. Destaquei que nas OCEM - Espanhol (MEC, 2006, p. 132), 

também se critica a redução do papel da língua espanhola como instrumento de comunicação. 

Nesse documento, destaca-se a importância de se desenvolver a identidade do estudante, e de 

considerar a subjetividade na aprendizagem de segundas línguas. 

A terceira representação da língua espanhola como fácil e parecida com o português 

(ALMEIDA FILHO, 2001) e competência espontânea (CELADA 2002) resultou em uma 

série de posturas e questionamentos: não seria necessário estudar, seria possível entender e 

estabelecer uma rápida e fácil comunicação entre falantes de português e espanhol, 

decorrendo daí a desvalorização social e política do processo ensino-aprendizagem de 

espanhol no sistema educacional brasileiro. Os estudantes destacaram a gramática e os falsos 

cognatos como os elementos linguísticos que dificultariam a aprendizagem de espanhol. 

Celada (2002) e Vita (2005) explicaram que os casos em que os aprendizes provocam mal-
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entendidos não relacionados aos falsos cognatos eram vistos como mais complexos que os 

“falsos amigos”. Vita (2005) critica o papel dado aos falsos cognatos como único e maior 

produtor de dificuldades na aprendizagem de espanhol por parte dos brasileiros. 

A quarta representação está ligada à comparação entre o espanhol e o inglês, por meio 

do discurso de que a língua inglesa é vista como bonita enquanto o espanhol é feio. Notei o 

quanto as representações estavam diretamente associadas às relações de poder, pois as 

línguas, espanhola e inglesa, eram constantemente comparadas e representadas de modo 

hierárquico. Nas representações encontradas nos discursos de Drigo, Lalita e Mika sobre as 

culturas e os falantes de língua espanhola e inglesa, constatei que a língua espanhola tinha 

representações negativas: feia, alta, gritada, forte, parece que todos estão xingando, sons 

complicados. A língua inglesa recebeu valores positivos: sofisticada, leve, universal, a língua 

que domina e que estão habituados a ouvir. Por isso, observei que, para os estudantes, quem 

fala inglês é rico e educado e quem fala espanhol é pobre e mal educado. Segundo Lalita, a 

responsabilidade não seria somente da escola. A participante alegou que a preocupação em 

aprender inglês encontrava-se também no meio social, ou seja, na família, com a cobrança 

e/ou incentivo por uma melhor formação profissional, na instituição religiosa, nos meios de 

comunicação, em projetos do governo etc. A partir dessa colocação da Lalita, notei, a 

influência das instituições sociais na (re)formulação das representações e o 

(des)conhecimento como fator nessa constituição representacional. Drigo, Lalita e Mika 

representam o espanhol e o inglês a partir de seus conhecimentos histórico e geográfico. Os 

estudantes destacam as colonizações, a importância econômica e política, a geografia das 

nações falantes de espanhol e inglês. Na ausência de determinadas informações sobre as 

culturas falantes de inglês, Lalita, por exemplo, representa-os como homogêneas enquanto 

que o espanhol foi representado como uma língua em que há uma diversidade cultural. 

A quinta representação está relacionada aos ritmos latino-americanos. Pelo 

comportamento dos estudantes, pude ver que esses ritmos são vistos como engraçados e 

diferentes, enquanto os elementos culturais dos EUA são representados como melhores. Notei 

que as relações de poder evidenciaram-se mais fortemente nessa representação, posto que os 

informantes posicionaram-se diante da problemática: culturas latino-americanas versus 

culturas de massa difundida pelos Estados Unidos. Notei, também, um estranhamento por 

parte dos estudantes brasileiros com relação às músicas em espanhol e observei, pelo 

comportamento dos alunos, suas preferências musicais e a influência dos meios de 

comunicação nas escolhas dos participantes. Os estudantes não se identificaram com os 

elementos da cultura latino-americana e, provavelmente, tiveram poucas referências de 
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artistas e músicas latinas. Logo, tais ritmos seriam vistos como elementos culturais de um 

mundo distante e desconhecido. Há um conhecimento histórico e geográfico referente à 

América Latina, mas o sentimento de pertencimento não ocorreu no aspecto cultural, isto é, 

no reconhecimento e identificação com os ritmos latino-americanos, com a língua e os povos 

falantes do espanhol. Além disso, o efeito de rechaçar os ritmos latino-americanos não apenas 

afeta o sentimento de pertença à região, mas mantém revela a invisibilidade e o 

distanciamento entre os povos dessa região. Desse modo, considero que ser latino-americano 

significa deixar que o outro seja diferente, mas a diferença não se estabelece entre duas 

identidades. Conforme Silva ([1999]/2010), a diferença é inerente à identidade [latino-

americana], ela comporta a diferença posto que são como os dois lados de uma moeda. A 

partir dos estudos de Silva ([1999]/2010) sobre diferença e identidade considero também no 

ato de não reconhecer e identificar-se com elementos culturais (ritmos latinos) pode fazer 

parte do ser latino-americano, devido à diversidade das identidades latino-americanas. 

Além disso, teço outra reflexão. Sentir-se latino-americano não poderia ser mensurado 

em radicalismos entre um “não” e um “sim” e não poderia ser analisado em níveis lineares. 

Isto é, na instabilidade das identidades o sujeito pode ora sentir-se latino-americano, ora não. 

O sentimento de pertença a um grupo tem implicações internas e externas, logo torna-se 

complexo mensurá-lo. É comum obtermos o estranhamento como primeira postura dos 

estudantes durante os contatos iniciais com a língua estrangeira, porém cabe a nós professores 

partirmos para o segundo passo. E não há formulas e procedimentos para iniciar a etapa 

seguinte, pois, cada professor vai se deparar com contextos educacionais tão diversificados 

quanto às identidades dos sujeitos que pertencem a esta comunidade escolar. 

Por último, destaquei a representação do falante de espanhol como um povo pobre, 

sofrido e que não tem nada. Mika, Lalita e Drigo apresentaram um discurso colonialista, que 

Lessa (2004) nomeia como “endocolonial”, ou seja, um brasileiro colonizado critica outro 

país colonizado. Os estudantes reproduziram enunciados similares aos de um colonizador. Ao 

se compararem com as culturas hispano-americanas, especialmente quando se fala no tratado 

estabelecido entre Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, o MERCOSUL, o discurso dos 

alunos estabeleceu-se a partir da hegemonia e liderança econômica do Brasil. Desse modo, 

nas relações de poder, os brasileiros se veem como o centro do MERCOSUL, mas, como 

cidadãos de um país emergente e em desenvolvimento, percebem que ainda estão na periferia 

das grandes potências mundiais. Com efeito, eles sentiram a necessidade de aproximarem-se 

dos EUA, por meio do uso das referências culturais e na aprendizagem de inglês e não veem 
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importância em estabelecer uma relação cultural e linguística com os outros países latino-

americanos. 

 

Sugestões de temas para pesquisas futuras 

 

 

Outras representações poderiam ser problematizadas em estudos acadêmicos 

posteriores, entre as quais destaco: quais representações sobre a língua podem ser produzidas 

quando se realizam diferentes abordagens didáticas nas aulas de espanhol?  Muitos estudantes 

relataram sobre como eram as aulas de espanhol nos 6º, 7º e 8º anos, suas (des)motivações e 

representações iniciais sobre o que era aprender espanhol e possíveis mudanças ocorridas ao 

longo dos estudos no EF II. Nesses relatos, os participantes informaram o que significava 

aprender espanhol, como o ensino dessa língua é/era visto pelos seus colegas da instituição 

e,pelo que foi mencionado, como definiam, aulas divertidas e chatas. Tais fatos 

influenciariam os estudantes a representar a língua espanhola de determinado modo?  

Por meio das primeiras observações, relatei, nas considerações iniciais desta 

dissertação, algumas representações que a equipe gestora da instituição demonstrou ter sobre 

a língua espanhola. A partir desse aspecto, poder-se-iam problematizar quais representações 

os pais dos estudantes, professores e a equipe gestora têm sobre o espanhol, seus falantes e 

suas culturas. Essa questão desdobrar-se-ia em outro questionamento: como a sociedade 

absorve, compreende e reproduz essas representações? Quais efeitos práticos teremos com 

cidadãos que demonstram ter representações negativas sobre a língua espanhola, seus falantes 

e suas culturas?  

 

Contribuições desta pesquisa para a área de Linguística Aplicada 

 

Tratar as representações de alunos do EF II sobre a língua espanhola, seus falantes e 

suas culturas foi um divisor de águas na minha formação como professora, eterna aprendiz de 

espanhol, e, sobretudo, como cidadã latino-americana. Como professora e pesquisadora, 

acredito que este estudo não trouxe apenas contribuições para a minha prática em sala de aula, 

mas reflexões para o entendimento do status e valor da língua espanhola no Brasil.  

Informei que, em 2014, houve a retirada do ensino de espanhol nas escolas de ensino 

fundamental. Nos PCNs e na LDB, o ensino, de fato, é optativo, entretanto, mantenho o 

questionamento colocado no início desta dissertação: como desenvolver tudo que se discute e 

reflete (aprender a ser cidadão, crítico, reflexivo), “combater” velhas representações de um 
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ensino instrumental para um ensino sociopolítico e cultural com apenas uma aula por semana 

no EM e uma/nenhuma no EF? Muito mais do que função instrumental, devemos ver o ensino 

de língua espanhola como uma função social, um modo de se ver através do outro, ter novas 

visões de mundo, desenvolver a capacidade crítica-reflexiva e intercultural. Dessa forma, os 

estudantes, professores, equipe gestora, pais e responsáveis teriam plena consciência crítica e 

autonomia sobre os mecanismos de produção das representações, posto que elas são 

construídas socialmente e submetidas às relações de poder, independentemente de serem 

representações positivas e/ou negativas sobre o outro. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

E LINGUÍSTICA 

 

MESTRANDA: JORDANA AVELINO DOS REIS 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. LUCIELENA 

MENDONÇA DE LIMA 

 

QUESTIONÁRIO SOCIO-CULTURAL 

 

Estou realizando uma pesquisa sobre o ensino e 

aprendizagem de espanhol como língua estrangeira 

(ELE) e para iniciar esse trabalho pretendo elaborar um 

perfil sócio-cultural do participante. Portanto, para 

contribuir com esta pesquisa, responda às seguintes 

questões com sinceridade, pois suas respostas serão de 

grande importância na elaboraçãodo perfil necessário a 

este estudo. Muito obrigada! 

 

Nome:________________________________________ 

Pseudônimo (“nome fictício”, que será usado para 

identificá-lo∕la durante a 

pesquisa):____________________ 

Ao responder o questionário, marque um X no espaço ao 

lado da resposta correspondente: 

1) Quantos anos você tem? 

(  ) 12anos (  ) 14 anos  

(  ) 13 anos (  ) 15 anos 

 

2)  Em que bairro∕setor você mora? 

______________________________________________ 

3) Qual meio de transporte você utiliza para ir à 

escola: 

(  ) carro              (   )ônibus 

(  ) moto              Outro:________________________ 

4) Em relação à moradia: 

(  ) Mora em casa própria  

(  ) Mora em casa alugada  

(  ) Outra:____________________________________ 

5) Qual o nível de instrução de seu pai? 

(  ) Sem escolaridade  

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  

(  ) Ensino Fundamental Completo  

(  ) Ensino Médio Incompleto  

(  ) Ensino Médio Completo  

(  ) Superior Incompleto   

(  ) Superior Completo. Qual curso?_______________  

(  ) Mestrado ou Doutorado  

(  ) Não sei informar 

 

6) Qual o nível de instrução de sua mãe? 

(  ) Sem escolaridade  

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  

(  ) Ensino Fundamental Completo  

(  ) Ensino Médio Incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo  

(  ) Superior Incompleto   

(  ) Superior Completo. Qual curso?_______________  

(  ) Mestrado ou Doutorado  

(  ) Não sei informar 

7) Sua família possui veículo próprio para 

locomoção? 

() Não (  ) Sim  

Se sim, assinale a alternativa que corresponde ao 

seu tipo de veículo:  

(  ) Carro (  ) Moto    (  ) Bicicleta  

(  ) Outros:___________________________ 

8) Possui computador em sua casa? 

(  ) Não possuo computador   

(  ) Possuo um computador sem internet  

(  )Possuo um computador com acesso a internet  

(  ) Possuo mais de um computador com acesso à 



Internet 

9) Sobre o uso do computador, assinale as seguintes 

alternativas: 

Uso o computador: (  ) 0 a 1hora por dia(  ) 2 a 3 horas 

por dia (  ) mais de 3 horas   

Acesso a internet:(  ) 0 a 1hora por dia (  ) 2 a 3 horas por 

dia (  ) mais de 3 horas  

Marque no máximo duas opções.Ao acessar internet 

prefiro: 

(  ) me conectar às redes sociais  

(  )  realizar pesquisas  

(  ) conversar com meus amigos  

Outro:_________________________________ 

10) Ao usar o computador, você acessa páginas em 

espanhol: 

(  ) Sim. Com que frequência? (  ) De vez em quando  

(  ) Sempre  

(  ) Raramente  

(  ) Não 

11) Caso tenha marcado “sim”, por qual motivo você  

acessa ou acessou páginas em espanhol? Se marcou 

“não”, va para a questão 12. 

(  ) Pesquisar escolar. 

(  ) Para aprender e praticar espanhol.  

(  ) Para manter amizades e contatos que já tenho com 

estrangeiros que falam espanhol . 

(  ) Para conhecer e contatar novos amigos.  

Outros.Qual(is):____________________________ 

 

12)Já estudou espanhol em outra escola? 

( ) Sim. Qual?_______________________________  

(   ) Não 

13) Há quanto tempo você estuda espanhol? 

(  ) 1 ano (   ) 2anos 

(  ) 3 anos ou mais 

14) Já viajou para outro país onde há falantes nativos 

de espanhol? 

( ) Sim. Qual?_______________________________  

(   ) Não 

15) Já teve contato com a língua espanhola em 

outras situações? 

(   ) Não 

(  ) Sim  (   ) com amigos estrangeiros 

(  ) viagens 

(  ) com parentes 

(  ) outro: ___________________________________ 

16) Há falantes de espanhol  na família? 

(  ) Não  ( ) Sim   

Grau de parentesco: _________________________ 

17)  Alguém na sua família estuda ou estudou 

espanhol ? 

(   ) Sim. Grau de 

parentesco?_______________________ 

(   ) Não. 

18) Alguém na sua família mora ou morou em um 

pais onde a língua oficial é o espanhol? 

(   ) Sim. Grau de 

parentesco?_______________________ 

(   ) Não. 

19) Você já estudou em outras disciplinas algum 

assunto relativo a cultura, história, geografia, 

economia, população ou sociedade sobre os países 

que falam espanhol? 

(   ) Sim. Qual disciplina?_______________________ 

O que foi 

estudado?___________________________________

___________________________________________ 

(   ) Não. 

20)Com que frequência você ouve músicas em 

espanhol?  

(  ) Sempre 

(  ) De vez em quando. Em quais 

situações:___________________________________  

(  ) Raramente Em quais 

situações:___________________________________  

 



(   ) Nunca ouvi. 

21) Você já assistiu algum filme em espanhol? 

(  ) Sim. Qual(is)?__________________________  

(   ) Não 

22) Você já assistiu algum seriado em espanhol? 

(  ) Sim. Qual(is)?__________________________  

(   ) Não. 

23. Aproveite o espaço a seguir e escreva outras 

informações que você julgar pertinentes sobre os 

assuntos perguntados anteriormente. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 



APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

MESTRANDA: JORDANA AVELINO DOS REIS 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. LUCIELENA MENDONÇA DE LIMA 

 

Nome: 

_____________________________________________________________________________ 

Pseudônimo (“nome fictício”, que será usado para identificá-lo∕la durante a 

pesquisa):_____________________________________________________________________ 

 

NARRATIVA INICIAL 

Para dar continuidade a essa pesquisa, peço que você conte como foram os primeiros contatos 

com a língua espanhola nesta escola. Ao escrever esta narração procure relembrar os seguintes 

acontecimentos: 

 A primeira aula; 

 A sua expectativa em relação à aprendizagem da língua espanhola; 

 A atividade que mais lhe marcou no 6°ano; 

 A primeira prova de espanhol; 

 Os temas trabalhados em aula, através dos exercícios, jogos, músicas, vídeos etc.  

 E outros fatos que lhe marcaram no 6°ano. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

MESTRANDA: JORDANA AVELINO DOS REIS 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. LUCIELENA MENDONÇA DE LIMA 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Pseudônimo (“nome fictício”, que será usado para identificá-lo∕la durante a 

pesquisa):______________________________________________________________ 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Via internet, por escrito. Mostrar a todos os entrevistados suas narrativas, escritas 

anteriormente, para que eles possam lê-las e refletir sobre determinados aspectos 

apontados nos textos.  

Perguntas gerais:  

A) Com relação ao que está escrito na narrativa, você continua com essa mesma 

opinião? O que mudou? Por quê? 

B)  O que significa saber espanhol para você? 

C) Para você, como o ensino de língua espanhola é visto pelos alunos desta 

instituição? 

D) Descreva como deveria ser uma aula de língua espanhola? 

E) Descreva como é uma aula divertida? 

F) Descreva como é uma aula chata? 

 

Questionar-lhes a respeito das seguintes colocações: 

Mika 

1) O que significa saber espanhol para você? 

2) Quais posturas o professor deve ter em uma aula de espanhol? 

3) Quais posturas o aluno deve ter em uma aula de espanhol? 

4) Para você, como o ensino de língua espanhola é visto pelos alunos desta 

instituição? 

5) Descreva como deveria ser uma aula de língua espanhola? 

 

 

Drigo  

1) Para você, o que significa ter o “domínio pleno” de um idioma? 

2) Para você como deveria ser uma boa aula de língua espanhola?  

3) O que significa aprender espanhol para você? 

 

Isa 

1) O que significa saber espanhol para você? 

2) Por que você considera a língua espanhola “sexy” e “caliente”? 

3) Descreva como deveria ser uma aula de língua espanhola? 

 



Susana 

1) O que significa saber espanhol para você? 

2) Descreva como deveria ser uma aula de língua espanhola? 

 

Babeth 

1) O que significa “aprender brincando” para você? 

2) Exemplifique algo que você aprendeu em espanhol? 

 

Barbie Girl 

1) O que você quis dizer quando escreveu em sua narrativa que “as aulas eram até 

legais”. O que significa aula legal para você? 

2) Quais posturas o professor deve ter em uma aula de espanhol? 

3) Descreva como é para você um professor chato? 

4) Descreva como é um professor legal? 

 

Mulher Gato 

1) Como é para você um professor chato? 

2) Descreva como é um professor legal? 

3) O que significa aula divertida para você? 

4) Descreva como é uma aula chata? 

 

Alice 

1) Você disse em sua narrativa: “pra mim as provas não são boas, nas aulas eu até 

que me saio bem, mas nas provas não.” Por que você acha que ocorre essa 

contradição?  

2) Para que você se saia bem nas provas, como você acha que deveria ser uma aula 

de espanhol? 

3) Como o ensino de língua espanhola é visto nesta escola? Como deveria ser 

visto? 

4) Como deveria ser o ensino de LE nesta escola? Deveria haver provas? Por quê? 

 

Érica 

1) O que deve haver em uma aula de espanhol para haver uma boa aprendizagem 

do idioma? 

2) Quais posturas o professor deve ter em uma aula de espanhol? 

3) Quais posturas um aluno deve ter em uma aula de espanhol? 

 

Somerhalder e Wesley 

1) Para você o que é uma aula legal? O que precisa ter na aula para ser 

interessante? 

2) Como deve ser a postura de um professor de espanhol em sala de aula? 

3) Como deve ser a postura de um aluno de espanhol em sala de aula? 

4) Para haver aprendizagem como dever ser a aula de espanhol? 

 

 

Tatá 

1) O que é uma aula legal? O que você aprendeu nestes tipos de aula? 

 

Mona 

1) O que é uma aula divertida? O que você aprendeu nestes tipos de aula? 

 

Mateus  

1) Você afirmou em sua narrativa que não se lembra bem da primeira aula e nem da 

primeira prova, mas disse que os joguinhos, as músicas e as dinâmicas foram 

marcantes nas aulas de espanhol.  Não seria contraditório haver fatos marcantes 



nas aulas de espanhol, mas não se ter lembranças detalhadas destes fatos 

marcantes? 

 

2) Para você é possível aprender com aulas divertidas? O que você aprendeu nestes 

tipos de aula?  

 

Sucry 

1) O que é uma aula animada? O que é uma aula desanimada? 

2) O que deve haver em uma aula de espanhol para aprendermos este idioma? 

3) Para você é possível aprender com aulas divertidas? O que você aprendeu nestes 

tipos de aula?  

 

Mary e Liana 

1) De acordo com sua narrativa, a primeira professora não explicava bem a matéria. 

Já para a Vitória a segunda professora explicava bem a matéria. Vocês 

concordam entre si quanto ao modo explicar a matéria da primeira e da segunda 

professora? 

2) Qual postura um professor de espanhol dever ter em sala de aula? 

3) Para haver aprendizagem como deve ser uma aula de espanhol? 

4) O que vocês aprenderam ao longo desse período em língua espanhola? 

5)  Você descreveu com detalhes a história do Pobre Juan. Como foi realizada a 

aula em que se trabalhou essa música?  

 

Lukinha 

1) Você disse em sua narrativa que deveria continuar uso de recursos tais como: 

vídeos, jogos e músicas nas aulas de espanhol, no entanto o seu resultado não foi 

satisfatório neste período.  

2) Para que haja aprendizagem, o que deve haver em uma aula de espanhol? 

3) Qual deve ser a postura do professor de espanhol? 

4) Qual deve ser a postura do aluno de espanhol?  



APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

MESTRANDA: JORDANA AVELINO DOS REIS 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. LUCIELENA MENDONÇA DE LIMA 

 

ENTREVISTA COLETIVA COM OS PARTICIPANTES: DRIGO, LALITA E MIKA. 

Gravado em áudio. Mostrar a todos os participantes as ponderações obtidas nas 

entrevistas, para que eles possam refleti-las na entrevista coletiva. 

Sobre o ensino de espanhol 

1) Quando o ensino de espanhol está focado em notas quais posturas e 

comportamentos os alunos demonstram durante o ano letivo? 

2) Para vocês, esses tipos de comportamentos fazem com que os estudantes mudem 

a sua visão sobre o que significa aprender espanhol?  

3) Quais seriam essas “novas” visões?   

4) Para vocês, espanhol e português são línguas próximas?  

5) Quais tipos de comportamentos vocês observam nas aulas, quando o aluno 

acredita nessa proximidade entre português e espanhol? 

6) Mika disse que na escola se aprende pouco e em entrevista alguns colegas 

disseram que na escola só se aprende o básico em espanhol. O que significa 

aprender o básico em língua espanhola? 

7) Quais conteúdos o aluno deveria ter acesso para aprender espanhol? 

8) Como vocês  definem a aprendizagem de espanhol na sua escola? 

9) Drigo, o que significa aprendizagem plena de uma língua? 

10)Se na escola se aprende pouco, onde o estudante poderia aprender 

espanhol?Por quê? 

Sobre como deveria ser uma aula de espanhol 

11) Como deveria ser uma aula de espanhol para se ter uma aprendizagem? 

Sobre o que significa aprender ou saber espanhol 

12) Para vocês há diferença entre aprender e saber espanhol?  

13)Se sim, quais seriam estas diferenças? 



14) O espanhol tem importância para vocês? Qual é a importância?  

Sobre como os alunos vêem o ensino de espanhol 

15)  Por que, de acordo com vocês, o grupo de alunos da escola tem o espanhol 

como uma obrigação ou uma matéria escolar?  

Sobre o trabalho realizado no final deste semestre com uso do teatro e dos componentes 

culturais hispano-americanos. 

16) Vocês se lembram do trabalho que realizamos com o teatro no final deste 

semestre?Como ele foi realizado? 

17) Vocês se lembram da história contada no livro ¿Mateamos?? 

Perguntas para a participante Labiak: 

18)Labiak, em uma aula você me disse que tinha se identificado mais com o livro 

literário do oitavo ano, no qual se trabalha o tema xenofobia no futebol? Por que 

isso aconteceu? 

19) Você disse em uma conversa pelo facebook que mudou de idéia com a seguinte 

justificativa: “pq as outras meninas queriam o outro ai venceu a maioria, eu fui 

com nota vermelha na sua matéria” Se não fosse o fator nota vermelha, teria sido 

diferente? Como você teria feito? 

 

Perguntas direcionadas a todos: 

20) A pressão em recuperar notas baixas ou em tirar notas altas e ser aprovado na 

disciplina já os impediu de realizar algo na escola?  

21) Vocês já fizeram alguma atividade de espanhol do qual não lhes importou o 

fator nota? Qual foi a atividade? E por que isso aconteceu? 

Retorno a Labiak: 

22) Em seguida você disse: “depois q eu lhi o Mateamos eu me indentifiquei mais 

com ele (...) pqtava falando sobre os costumes de outras cidades eu adoro aprender 

coisas novas. O que você aprendeu de novo ao ler este livro? 

 

A todos: 

23)Vocês conheciam esse costume cultural? O que acharam deste comportamento? 

Há algo parecido no Brasil? 

24) Aprenderam algo com essa história? O que puderam aprender? 

25)O uso do teatro ajudou a entender a história da personagem Etel? Por quê? 



26)Quando começaram a estudar espanhol na escola, quem era o falante (nativo) 

de espanhol, para vocês? 

27) Após estes dois anos  e meio de estudo e os trabalhos realizados na escola, algo 

mudou? Quem é o falante de espanhol?  

28) Vocês se consideram falantes espanhol? O que precisam ter para desenvolver 

essa habilidade? 



APÊNDICE E 

Termo de consentimento 

 

Srs. Pais ou responsáveis, 

Meu nome é Jordana Avelino dos Reis, sou professora de 

espanhol desta instituição e gostaria de lhes informar que 

seu (sua) filho(a) foi selecionado(a) para participar de uma 

pesquisa de mestrado em letras∕linguística, a respeito do 

processo de ensino e aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira (ELE), realizada na Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Para tanto, peço sua autorização 

para que ele(a) possa contribuir com este trabalho 

respondendo à apenas uma entrevista final. Ressalto que 

não haverá uso de equipamentos de gravação em vídeo, 

mas apenas em áudio, que a qualquer momento seu (sua) 

filho (a) pode se retirar da pesquisa e que a identidade 

dele (a) será mantida em sigilo, não havendo risco de 

identificação do (a) participante nesta pesquisa. 

Desde já agradeço a atenção, 

Prof. Jordana Avelino dos Reis.  

Para esclarecimento de qualquer dúvida quanto à 

pesquisa, informo meus contatos: (62) 3223 6689 ou (62) 

9928 4416. 

Loca e data:_____________________________________ 

Nome e Assinatura do(a) Pesquisador(a): 

_______________________________________________ 

 

 

Após receber os esclarecimentos, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine este documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado 

(a) de forma alguma. 

Eu,____________________________________________

________,RG/CPF ______________________________, 

abaixo assinado, responsável por 

____________________________,autorizo sua 

participação de meu (minha) filho (a) no estudo a respeito 

do processo de ensino e aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisadoraJORDANA AVELINO 

DOS REIS sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do 

acompanhamento/assistência/tratamento prestado ao 

sujeito pesquisado. 

Local e data:____________________________________ 

Nome e Assinatura do(a) Responsável: 

_______________________________________________ 

 

Termo de consentimento 

 

Srs. Pais ou responsáveis, 

Meu nome é Jordana Avelino dos Reis, sou professora de 

espanhol desta instituição e gostaria de lhes informar que 

seu (sua) filho(a) foi selecionado(a) para participar de uma 

pesquisa de mestrado em letras∕linguística, a respeito do 

processo de ensino e aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira (ELE), realizada na Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Para tanto, peço sua autorização 

para que ele(a) possa contribuir com este trabalho 

respondendo à apenas uma entrevista final. Ressalto que 

não haverá uso de equipamentos de gravação em vídeo, 

mas apenas em áudio, que a qualquer momento seu (sua) 

filho (a) pode se retirar da pesquisa e que a identidade 

dele (a) será mantida em sigilo, não havendo risco de 

identificação do (a) participante nesta pesquisa. 

Desde já agradeço a atenção, 

Prof. Jordana Avelino dos Reis.  

Para esclarecimento de qualquer dúvida quanto à 

pesquisa, informo meus contatos: (62) 3223 6689 ou (62) 

9928 4416. 

Local e data:____________________________________ 

Nome e Assinatura do(a) Pesquisador(a): 

_______________________________________________ 

 

 

 

Após receber os esclarecimentos, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine este documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado 

(a) de forma alguma. 

Eu,____________________________________________

________,RG/CPF ______________________________, 

abaixo assinado, responsável por 

____________________________,autorizo sua 

participação de meu (minha) filho (a) no estudo a respeito 

do processo de ensino e aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisadoraJORDANA AVELINO 

DOS REIS sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do 

acompanhamento/assistência/tratamento prestado ao 

sujeito pesquisado. 

Local e data:____________________________________ 

Nome e Assinatura do(a) Responsável: 

_______________________________________________ 

 



 
 

APÊNDICE F 

 

Alumno(a)..............................................................................nº..........  

 

 

 

Profesora –  Jordana                          Fecha.......... /........../...........  Curso:________ 

 

Actividad de Comprensión auditiva  

1. Escucha estos fragmentos de canciones y señala a que géneros o estilos musicales se refieren. (1,0∕...) 

a) Salsa 

 

(     ) 

b) Merengue 

 

(     ) 

c) Bachata 

 

(     ) 

d) Tango 

 

(     ) 

e) Bolero 

 

(     ) 

f) Ranchera 

 

(     ) 

h) Reggaetón 

 

(     ) 

i) Rock and roll 

 

(     ) 

j) Pop 

 

(     ) 

2.  En casa, pesquisa los nombres de cantantes o grupos que representan estos estilos musicales y 

escríbelos en el recuadro del ejercicio 1).  (2,0∕...)  

 

 Alumno(a)..............................................................................nº..........   

 

 

Profesora –  Jordana                          Fecha.......... /........../...........  Curso:________ 

 

Actividad de Comprensión auditiva  

1. Escucha estos fragmentos de canciones y señala a que géneros o estilos musicales se refieren. (1,0∕...) 

a) Salsa 

 

(     ) 

b) Merengue 

 

(     ) 

c) Bachata 

 

(     ) 

d) Tango 

 

(     ) 

e) Bolero 

 

(     ) 

f) Ranchera 

 

(     ) 

h) Reggaetón 

 

(     ) 

i) Rock and roll 

 

(     ) 

j) Pop 

 

(     ) 

2. En casa, pesquisa los nombres de cantantes o grupos que representan estos estilos musicales y 

escríbelos en el recuadro del ejercicio 1).  (2,0∕...)  
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