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RESUMO 

Este trabalho surgiu a partir da necessidade de se lograr um entendimento sobre como as 

práticas educativas dos professores de língua espanhola do Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais – IFNMG Campus Januária interagem com o contexto de integração curricular 

inerente aos cursos de ensino médio integrados a uma formação profissional desta instituição. 

Este trabalho tem como principal objetivo compreender os sentidos atribuídos pelas 

professoras de Espanhol/Língua Estrangeira (doravante ELE) do IFNMG Campus Januária 

sobre suas práticas desenvolvidas no currículo integrado desta instituição educacional. A 

pesquisa foi realizada no IFNMG Campus Januária e partiu da interação dialógica entre a 

pesquisadora e as duas professoras de ELE que atuam neste contexto. Considerando a 

inspiração dialógica deste estudo, adota-se como embasamento teórico-metodológico a 

análise dialógica do discurso na perspectiva filosófica do pensador, filósofo e pesquisador da 

linguagem humana Mikhail Bakhtin. Considerando a necessidade de interação entre a 

pesquisadora e os sujeitos da pesquisa, foi utilizada como dispositivo dialógico para a 

construção das informações a entrevista semiestruturada. Este dispositivo permite a 

interlocução entre os participantes da pesquisa e corresponde ao caráter dialógico/discursivo 

da inspiração metodológica bakhtiniana utilizada neste trabalho. Os sentidos da prática 

educativa foram analisados discursivamente baseados nos sentidos de tema e significação 

encontrados em Bakhtin. No processo de análise e compreensão dos discursos sobre a prática 

educativa, considera-se também os preceitos sobre interculturalidade e interdisciplinaridade 

relativos ao ensino de língua estrangeira. Destaca-se nos enunciados das professoras a respeito 

de suas práticas, aspectos que mostram um direcionamento desta prática para a abordagem 

intercultural do ensino de línguas e também para um comportamento interdisciplinar, além da 

análise sobre a influência da formação inicial na prática educativa destas professoras. A 

intenção deste estudo é de contribuir, através das discussões propostas, para um 

aperfeiçoamento da prática educativa, primando pela articulação entre a formação dos 

professores de espanhol com o exercício de uma prática voltada para o ensino desta língua 

valorizando o diálogo intercultural e ações interdisciplinares. 

 

Palavras-chave: práticas educativas; espanhol; currículo integrado; interculturalidade; 

interdisciplinaridade. 

 

 

 

 



 
 

Diamantino, P. R. As práticas educativas da língua espanhola no currículo integrado do 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG. 2017. 111 f. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Vitória da Conquista, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

This work has emerged from the necessity to comprehend how Spanish teachers’ educational 

practices at Federal Institute of Northern Minas Gerais- IFNMG, campus Januária interact 

within the context of curricular integration considering that such institution offers High 

School Courses integrated with Professional courses. The main objective of this work is to 

comprehend the meanings that the Spanish -as a foreign language- teachers (also called SFL) 

at IFNMG, campus Januária give to their developed practices in the integrated curriculum of 

this educational institution. This research was held at IFNMG, campus Januária and took into 

account a dialogical interaction between the researcher and two SFL teachers that work in the 

institution. Considering the dialogical inspiration of this study it was adopted the theoretical 

methodology support of dialogical discourse analysis in the philosophical perspective of the 

thinker, philosopher and researcher of human language, Mikhail Bakhtin. Taking into account 

the need of interaction between the researcher and the research participants to construct 

information it was used the dialogical device of semi-structured interview. Such device allows 

dialogue between the research participants and it corresponds to the dialogical/discursive 

characteristic of our methodological inspiration on Bakhtin. The meanings of educational 

practices were analyzed discursively based on the theme meanings and significations found in 

Bakhtin. In the process of analysis and comprehension of speech about the teachers’ 

educational practices we took into consideration the precepts of interculturality and 

interdisciplinarity to foreign language teaching. We highlighted in the teachers’ speech of 

their practices aspects that show that their practices are directed to an intercultural approach 

of language teaching and also to interdisciplinary behavior. We have also pointed out the 

influence of initial training in their educational practices. This study intends to contribute, 

through the discussions presented, to the improvement of educational practices, taking into 

account an articulation between the Spanish teachers’ training and practices directed to 

Spanish teaching that values the intercultural dialogue and interdisciplinary actions.  

Key words: educational practices; Spanish; integrated curriculum; interculturality; 

interdisciplinarity. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo surge de la necesidad de lograr una comprensión a respeto de cómo las prácticas 

educativas de los profesores de español del Instituto Federal del Norte de Minas Gerais – 

IFNMG Campus Januária interactuam con el contexto de la integración curricular inherente a 

cursos de secundaria integrados a una formación profesional de esta institución. Este estudio 

tiene como principal objetivo comprender los significados atribuidos por los profesores de 

español /lengua extranjera (en adelante ELE) del IFNMG Campus Januária sobre sus 

prácticas desarrolladas en el plan de estudios integrado de esta institución educativa. La 

encuesta se realizó en IFNMG Campus Januária y salió de la interacción dialógica entre el 

investigador y las dos profesoras de ELE que trabajan en este contexto. Teniendo en cuenta la 

inspiración dialógica de este estudio, se adoptó como base teórica y metodológica el análisis 

dialógico del discurso en la perspectiva filosófica del pensador, filósofo e investigador del 

lenguaje humano Mikhail Bakhtin. Teniendo en cuenta la necesidad de la interacción entre el 

investigador y los sujetos de la investigación se utilizan como dispositivo dialógico para la 

construcción de informaciones la entrevista semiestructurada. Este dispositivo permite la 

comunicación entre los participantes de la investigación y se corresponde con el carácter 

dialógico/discursivo de la inspiración metodológica bakhtiniana usada en este trabajo. Los 

significados de la práctica educativa se analizaron discursivamente basado en el sentido del 

tema y del significado que se encuentra en Bakhtin. En el proceso de análisis y comprensión 

de los discursos sobre la práctica educativa, también se tiene en cuenta los principios de la 

interculturalidad y de interdisciplinariedad relacionados con la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Se destaca en las declaraciones de los maestros sobre sus prácticas, aspectos que 

muestran una dirección de esta práctica para el enfoque intercultural de la enseñanza de 

idiomas y de un comportamiento interdisciplinario, además del análisis de la influencia de la 

formación inicial en la práctica educativa de estos maestros. La intención de este estudio es 

contribuir, a través de las discusiones propuestas para una mejora de la práctica educativa, 

buscando la articulación entre la formación de profesores de español y el ejercicio de una 

práctica dedicada a la enseñanza de esta lengua de manera a valorar el diálogo intercultural y 

acciones interdisciplinarias. 

Palabras clave: prácticas educativas; español; plan de estudios integrado; interculturalidad; 

interdisciplinariedad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 

pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando 

a ele algo que fazemos.  

 

Paulo Freire, 1997 

 

A epígrafe que inicia este texto exprime o sentimento de “impaciência diante do 

mundo que não fizemos.” (FREIRE, 1997, p.31). É exatamente esta impaciência, esta 

inquietação que gerou a curiosidade para que eu
1
, enquanto professora de língua espanhola do 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG deixasse fluir a criatividade necessária 

para registrar, neste trabalho, o que me tocou e produziu efeitos que me conduziram a 

problematizar minhas vivências profissionais a respeito de minhas práticas educativas e isto 

gerou esta pesquisa que aqui apresento.  

Tornei-me professora não somente através do processo de formação vivenciado entre 

os anos de 2002 e 2006, época de minha graduação, mas também pelo meu percurso 

profissional que se deu principalmente no contexto da educação básica, mais precisamente no 

trabalho com o ensino médio integrado a uma formação profissional.  

Minha experiência profissional com o contexto de integração curricular iniciou-se 

como professora de espanhol em regime de contrato no IFNMG Campus Januária. 

Posteriormente, tornei-me professora efetiva do Instituto Federal de Brasília – IFB/Campus 

Samambaia, onde atuei como professora de língua espanhola num Centro de Línguas. Através 

de processo de redistribuição, retornei ao IFNMG e atuei como professora de espanhol em 

cursos de ensino médio integrados ao técnico, no Campus Almenara. Mais adiante, voltei ao 

Campus Januária onde trabalho também com cursos do ensino médio integrados a uma 

formação técnica.  Este percurso me levou a enxergar esta realidade dos cursos de ensino 

médio integrados a uma formação profissional de maneira diversificada e me fez perceber que 

os problemas enfrentados por professores de línguas estrangeiras, mais precisamente de 

espanhol, não são isolados, pelo contrário, são comuns aos campi pelos quais passei enquanto 

professora de espanhol. 

 Analisar a produção de saberes sobre minha profissão de professora implica 

compreender minha prática pedagógica como palco de experiências complexas e desafiadoras, 

um espaço de autoformação que “[...] configura-se como importante elemento no processo de 

                                                           
1
  Nesta parte inicial da dissertação, utilizo a primeira pessoa do singular, pois é registrada uma relação intrínseca 

entre a pesquisa e minha vivência pessoal e profissional. 
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desenvolvimento pessoal e profissional do professor.” (BRITO, 2003, p.49). Assim, afirmo 

que me tornei professora de língua espanhola não somente devido à formação específica em 

Letras Espanhol. As experiências e os diálogos foram se somando aos saberes oriundos à 

minha formação inicial (re)constituindo-se em saberes necessários para a construção de 

conhecimentos a respeito desta minha profissão.  

No início do século XXI, após anos à margem do currículo educacional brasileiro o 

Espanhol finalmente conquista seu lugar no currículo através da Lei 11.161 de agosto de 

2005. A “Lei do Espanhol”
2
, como ficou conhecida, obrigava a oferta desta língua para o 

ensino médio e facultava esta oferta para o ensino fundamental. Ao ser imposta como 

obrigatória para o ensino médio, a língua espanhola ganhou mais visibilidade e nos levou a 

fazer diferentes reflexões sobre seu ensino.  

O ensino do espanhol/língua estrangeira (doravante ELE) no currículo integrado do 

IFNMG despertou em mim a curiosidade para a compreensão de como lidar com esta 

realidade que consiste em ensinar o espanhol em meio a este turbilhão de disciplinas técnicas 

e propedêuticas em que se encontram estes alunos. Como integrar o espanhol a esta realidade 

técnica? Como trabalhar a interdisciplinaridade? O diálogo entre culturas pode proporcionar 

um processo de ensino-aprendizagem eficaz para esses alunos? Estes questionamentos me 

levaram a pensar em minha prática e, a partir daí, despertei-me para a compreensão dos 

sentidos de outros professores a respeito de suas práticas educativas do ensino do ELE num 

contexto de integração curricular. A partir destas inquietações epistemológicas a respeito da 

prática educativa do ensino do ELE, realizei o estudo que apresentarei neste trabalho. 

Este trabalho se propõe a discutir as transformações das abordagens de ensino de 

Língua Espanhola como língua estrangeira pelo caminho da interação social, da 

interdisciplinaridade e da interculturalidade. Nesse sentido, será investigado como estes 

processos estão sendo direcionados na intenção de renovar as práticas educativas, a fim de 

primar pela qualidade educacional.  

O presente estudo tem como objetivo geral analisar as práticas educativas da Língua 

Espanhola no currículo integrado do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG. 

Diante disso, justifica-se explicar que estas instituições de ensino têm como uma de suas 

características a oferta de cursos de ensino médio integrados a uma formação profissional. 

Essa modalidade de cursos obriga a elaboração de projetos de currículos integrados e essa 

concepção de integração curricular não é simplesmente uma questão didático-curricular, é, 

                                                           
2
  Assim como Rodrigues, acreditamos que esta que tem sido chamada de “Lei do Espanhol” seja, na realidade, 

“a lei de ampliação de ofertas de línguas estrangeira o Ensino Médio.” (RODRIGUES, 2010, p. 20). 
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antes de tudo, uma questão epistemológica. É nesse contexto que surge o questionamento 

sobre a maneira como o ensino de Espanhol como língua estrangeira pode contribuir com a 

proposta de currículo integrado, que visa unir o conhecimento geral ao conhecimento técnico 

dos cursos oferecidos pelo IFNMG.  

Esta pesquisa possui natureza qualitativa por contar com a utilização de dados que 

serão analisados através de métodos interpretativos. Como dispositivo para a produção dos 

dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas aplicadas aos professores de língua 

espanhola do IFNMG Campus Januária, a fim de cumprir o que foi proposto nos objetivos 

geral e específicos deste trabalho. Tal dispositivo permitirá a produção de informações 

discursivas através dos enunciados produzidos pelos sujeitos da pesquisa. A noção de 

interação verbal via discurso é gerada pelo efeito de sentidos originado pela sequência verbal, 

pela situação, pelo contexto histórico social, pelas condições de produção e também pelos 

papéis sociais desempenhados pelos interlocutores.  

Por se tratar de dados linguísticos e discursivos que passarão por um processo de 

interpretação que avaliará os sentidos atribuídos pelos sujeitos da pesquisa a respeito de suas 

práticas educativas, a análise destas informações produzidas pelas entrevistas será feita de 

acordo com os pressupostos da Análise Dialógica do Discurso do filósofo, pensador e 

pesquisador da linguagem humana Mikhail Bakhtin. Para Bakhtin (1999), a comunicação é 

concebida como um processo interativo, muito mais amplo do que a mera transmissão de 

informações, já que a linguagem é interação social. Dessa forma, este trabalho tomou como 

base o sujeito que, ao falar ou escrever, deixa marcas profundas de suas experiências, 

pressuposições sobre o que o interlocutor gostaria ou não de ouvir ou ler, além de seu 

contexto social. 

Este trabalho pretende ter acesso às práticas educativas dos professores de ELE do 

IFNMG Campus Januária através dos discursos dos sujeitos da pesquisa e, baseando-se na 

perspectiva teórico-metodológica da análise dialógica do discurso inspirada em Mikhail 

Bakhtin, responder a seguinte questão de pesquisa: como têm sido desenvolvidas as práticas 

educativas da Língua Espanhola no contexto do currículo integrado do IFNMG? Esta 

pergunta terá sua resposta direcionada através das seguintes ações (objetivos específicos): 

averiguar a influência que o processo de formação dos professores de língua espanhola do 

IFNMG exerce nas práticas educativas aplicadas por estes professores nos cursos de Ensino 

Médio Integrado a uma formação profissional; compreender a percepção intercultural e 

interdisciplinar dos docentes em língua espanhola do IFNMG sobre o ensino desta disciplina 
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em cursos de ensino médio integrados a uma formação profissional e investigar o projeto de 

integração curricular do IFNMG e a sua efetiva aplicação na disciplina língua espanhola. 

A importância desse estudo está centrada na possibilidade de promover reflexões a 

respeito das práticas educativas no ensino de Língua Espanhola, práticas estas que devem ser 

condizentes com a realidade cotidiana dos alunos dos cursos integrados profissionalizantes. 

Isso servirá para um maior aproveitamento desta disciplina, uma vez que possibilitará um 

pensamento crítico sobre as propostas de metodologias de ensino-aprendizagem para que o 

ensino da Língua Espanhola cumpra seu papel de integração interdisciplinar. 

 

1.1 Organização do trabalho 

 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no capítulo intitulado Narrativa 

teórica: o contexto socio-histórico do ensino do espanhol para brasileiros, a 

interculturalidade e a interdisciplinaridade foram feitas incursões sobre aspectos políticos, 

sociais e econômicos do ensino do espanhol no Brasil com a intenção de contextualizar, 

histórico e socialmente, os discursos de nossos sujeitos de pesquisa no tocante à prática 

educativa no ensino do espanhol como língua estrangeira. Para tal, contamos com a 

contribuição dos seguintes autores: Leffa (2005), Calvet (2002, 2007), Pennycook (1994), 

Bohn (2000) e Azevedo (1997). Sobre o ensino do Espanhol como língua estrangeira, 

respaldamo-nos em Sedycias (2005), Romanelli (1984), Chagas (1979), Picanço (2003) e 

Paraquett (2006, 2008).  

Neste capítulo tratamos também da abordagem intercultural do ensino de línguas 

estrangeiras, através de Mendes (2008, 2015), Paraquett (2012, 2014), Candau (2008, 2009, 

2011, 2013), Walsh (2005), Moreira e Candau (2007), Moreira e Câmara (2013), Silva 

(2014), entre outros. Abordamos os conceitos de integração curricular e fizemos um paralelo 

entre o currículo integrado e a interdisciplinaridade. Para isto, conversamos com estudiosos 

tais como Ciavatta (2010), Libâneo (1996a), Frigotto (2010) e Ramos (2007, 2010).  Os 

conceitos de interdisciplinaridade foram alicerçados nas leituras de Thiesen (2008), Paulo 

Freire (1987), Pedro Demo (2001), Goldman (1979), Lottermann (2012), Gadotti (2004), 

Ivani Fazenda (2011), Japiassu (1976) e Ramos (2011). 

No capítulo seguinte - O percurso teórico-metodológico: a tessitura do caminho 

percorrido para a produção dos diálogos sobre a prática educativa no ensino do ELE, 

apresentamos nosso percurso de pesquisa ressaltando a natureza qualitativa da pesquisa e a 

abordagem dialógico/discursiva inspirada nos fundamentos de Bakhtin. Para esta etapa, 
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respaldamos-nos nos seguintes autores: Geraldi (2005), Sobral (2009), Bogdan e Biklen 

(1994), Brait (2006), Amorim (2004, 2012), além de Bakhtin (2003). 

Fizemos ainda uma contextualização do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – 

IFNMG Campus Januária, descrevemos nossos sujeitos e traçamos nossa trajetória de 

pesquisa. Discutimos também sobre a importância da entrevista semiestruturada como 

dispositivo dialógico usado para a construção das informações através de Bakhtin (1999, 

2011), Bogdan e Biklen (1994), Fiorin (2005), entre outros. 

O capítulo Análise dos discursos e dos sentidos das práticas educativas dedica-se à 

análise dos discursos das professoras de ELE do IFNMG Campus Januária a respeito de suas 

práticas educativas desenvolvidas em sala de aula de língua espanhola num contexto de 

integração curricular. Nestas análises, procuramos buscar a influência do processo de 

formação inicial destas professoras em suas práticas educativas, compreender os sentidos 

atribuídos por estas professoras a respeito destas práticas considerando a abordagem 

intercultural do ensino de línguas estrangeiras e o comportamento interdisciplinar imbuído nas 

ações pedagógicas destas professoras. Tratamos ainda a respeito da reflexão da prática 

educativa para um contexto de integração curricular. Neste contexto, respaldamo-nos, para 

nossa análise destes discursos, além de Bakhtin (1985, 1999, 2010, 2011), Daher e Sant’Anna 

(2011), Paraquett (2006, 2009, 2012), Walsh (2005), Candau (2011), Ciavatta, Frigotto e 

Ramos (2005), entre outros. 

Por fim, em nossas considerações finais, destacamos os sentidos atribuídos pelas 

professoras de ELE às práticas educativas de língua espanhola, ressaltando a importância de 

um processo de formação de professores de espanhol que prime pelo ensino profissionalizante 

desta profissão. Recomendamos uma formação que ensine os futuros professores a ensinarem 

a língua espanhola, e não uma formação que se atente somente ao ensino de técnicas sobre 

como se aprende uma língua estrangeira. Fazemos ainda uma breve justificativa a respeito de 

nossa motivação por este objeto de estudo, além de um retorno nos caminhos percorridos para 

a conclusão desta pesquisa.  

Considerando que as práticas educativas no ensino do espanhol no currículo integrado 

constitui um tema escasso nas pesquisas acadêmicas, temos como intenção entregar à 

comunidade escolar do IFNMG um registro importante a respeito deste tema, registro este que 

poderá servir de pontapé para mais discussões a respeito deste assunto. Ademais, através deste 

estudo, estaremos respondendo a uma inquietação surgida em 2009, quando iniciamos carreira 

como professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Professor EBTT – o IFNMG 

Campus Januária. 
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2  NARRATIVA TEÓRICA: O CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DO ENSINO DO 

ESPANHOL PARA BRASILEIROS, A INTERCULTURALIDADE E A 

INTERDISCIPLINARIDADE  

 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer 

o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob 

pena de ser uma farsa.  

 

Paulo Freire, 1999 

 

Por considerar a análise da realidade das políticas linguísticas em nosso país sob uma 

ótica política, econômica e social como bastante relevante para a compreensão do contexto 

sócio-histórico dos discursos dos participantes desta pesquisa, propomos uma discussão a este 

respeito, uma vez que compreendemos que a escolha de uma língua estrangeira para compor o 

currículo da educação básica brasileira está completamente atrelada a aspectos políticos e 

econômicos. 

 

2.1 Incursões sobre aspectos políticos, sociais e econômicos do ensino do espanhol no 

Brasil 

A necessidade de se dominar outros idiomas além da nossa língua materna cresce na 

mesma medida em que crescem as possibilidades de interações culturais, comerciais e de 

contato com pessoas de outras partes do mundo. A relevância do ensino aprendizagem de 

línguas estrangeiras está diretamente relacionada com a importância que damos, nos dias 

atuais, às relações com outros povos. Mas, a decisão sobre qual idioma deve ser ensinado no 

ensino regular de um Estado não é uma simples escolha feita ao acaso. Nesta escolha o que 

realmente prevalece é a importância econômica que esta língua oferece e, em segundo plano, 

a carga cultural que ela carrega e a proximidade geográfica entre os falantes. Um exemplo 

disso é o que ocorreu na política de língua estrangeira do Brasil com o advento da Lei 

11.161/2005 que se configurou no mais recente ato de planificação linguística
3
 ocorrido no 

Brasil, até ser revogada através da Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que promove 

                                                           
3
 Entendemos o termo “planificação linguística” como o percurso para a implementação das políticas, sua 

transformação em realidade. 
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mudanças significativas na organização curricular do Ensino Médio brasileiro e, dentre estas 

mudanças, destitui o espanhol do seu lugar de disciplina de oferta obrigatória nos currículos 

do ensino médio das escolas brasileiras.  

A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases, não explicitava a língua que a escola 

deveria ofertar devendo, de acordo com esta lei, ser uma Língua Estrangeira Moderna (LEM) 

que seria escolhida pela comunidade escolar. Isto privilegiava o plurilinguismo, apesar de que 

esta diversidade do ensino de línguas trazidas pelo plurilinguismo ocorria, na prática, de 

maneira bastante tímida, uma vez que a maioria das escolas oferecia somente o inglês como 

opção de LEM.  

A Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, além de revogar a Lei 11.161/2005 em seu 

Art. 22, ainda modifica o art. 26 e o art. 35 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 de 

maneira a ferir o direito ao plurilinguismo. Comprovamos isto com os seguintes artigos da 

referida lei: 

Art. 2º - O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: [...] 

§ 5º No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada 

a língua inglesa. [...] 

 

Art. 3º - A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 35-A: [...] 

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da 

língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 

oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. [...] 

 

Art. 22 - Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005. (BRASIL, 

2017) 

 

Leffa (2005) nos ensina que o ensino de línguas estrangeiras tem sido tratado sob duas 

perspectivas: a metodológica e a política. A primeira trata do universo da sala de aula, 

perpassando pela formação do professor, sua atuação e chegando até o perfil dos alunos. A 

segunda discute a escolha de uma língua estrangeira a ser ensinada, a força cultural, 

econômica e social de uma língua sobre outra. Nossa pesquisa tem como foco a perspectiva 

metodológica, uma vez que trabalharemos com o universo da sala de aula, mas, neste 

momento, nos ocuparemos em tratar um pouco a língua estrangeira sob a perspectiva política, 

pois entendemos que o que ocorre no ambiente escolar, como um todo, está completamente 

atrelado às decisões políticas. 

O ensino de um novo idioma no Brasil sempre esteve ligado a aspectos econômicos, 

sociais e políticos das muitas etapas de nossa história de desenvolvimento. Percebemos, ao 
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longo da história, que as medidas relativas à educação no Brasil nem sempre levam em 

consideração fatores educativos. São baseadas em outros motivos, entre os quais os políticos e 

os econômicos. Em acordo com esse pensamento, citamos a afirmação de Calvet (2007) que 

nos diz que as línguas servem para comunicação, mas também são escolha política. Nesse 

sentido, Pennycook (1994, p.301) afirma: “nenhum conhecimento, nenhuma língua e 

nenhuma pedagogia é neutra ou apolítica.”  

Para Bohn (2000), a política constitui-se de três poderes: o ideológico, o econômico e 

o político. Entendendo como característica da política e de sua ação o confronto que gera 

tensões provenientes de grupos sociais que possuem interesses variados, Bohn (2000) 

argumenta que é no momento deste confronto que se fundem os poderes ideológico, 

econômico e político. Trazendo essa ideia para o contexto das políticas linguísticas (em nosso 

caso, o ensino de línguas estrangeiras), para que aconteçam mudanças é preciso buscar a ação 

política que detenha a união de forças de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem para se atingir os objetivos em comum, visando à construção de uma política de 

línguas eficiente e eficaz. Porém, de acordo com Calvet (2002), afirmamos que política 

linguística é um conjunto de escolhas conscientes, referentes às relações entre língua e vida 

social. Neste importante campo de relações apenas o Estado é quem tem o poder e os meios 

de passar ao estágio do planejamento e de colocar em prática suas escolhas políticas. 

Entendendo a educação como uma política pública estratégica, Azevedo (1997) considera a 

noção de política pública como a materialidade da intervenção do Estado, isto é, o Estado em 

ação. Assim, concordamos com as colocações de Bohn (2000), que argumenta que o poder 

político e o ideológico são dominados pelo poder econômico e “a cultura é subjugada aos 

condicionamentos da lucratividade das empresas.” (BOHN, 2000, p.125). Desta forma, é 

bastante difícil pensar nos benefícios educacionais e culturais do ensino de línguas. Torna-se 

muito mais fácil apresentá-lo “como um produto, uma habilidade necessária para a 

competitividade da globalização”.  (BOHN, 2000, p.125). O histórico do ensino da Língua 

Espanhola em nosso país confirma a forte influência destes aspectos econômicos e políticos 

na escolha de uma língua estrangeira a ser ensinada e /ou aprendida no Brasil.  

O ensino de língua espanhola no Brasil ganhou, nos últimos anos, grande incentivo 

com a divulgação da lei 11.161 de 05 de agosto de 2005, que obrigava as escolas a ofertarem 

esta língua para o ensino médio e facultava essa oferta para o ensino fundamental. Tal 

impulso ocorreu depois de acordos econômicos do Brasil com países integrantes do Mercado 

Comum do Sul, mais conhecido como MERCOSUL. Inclusive, essa aliança econômica é 

destacada na introdução das Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (2006).  



22 
 

Segundo Sedycias (2005), devido ao Mercosul, aprender espanhol no Brasil tornou-se 

uma emergência. Ademais, além da realidade do Mercosul, existe em toda nossa fronteira um 

mercado enorme, tanto comercial como cultural, mercado este que “não fala o nosso idioma.” 

(SEDYCIAS, 2005, p.35). Diante disso, inferimos que a entrada do espanhol na educação 

brasileira remete às significações que são dadas ao ensino de uma língua estrangeira, isto é, o 

ensino está imbricado ao poder político e econômico das relações que se podem estabelecer 

com os países que contemplam o referido idioma.  

Ao longo da história dos séculos XX e XXI, ao analisarmos os aspectos normativos, 

Romanelli (1984), em seus estudos sobre organização curricular ensina que na reforma de 

Capanema, em 1942, nos currículos do segundo ciclo (dividido em clássico e científico), além 

do inglês e do francês, consta também a oferta do espanhol. Chagas (1979) enfatiza que o 

ministro Gustavo Capanema, para a inclusão do ensino da língua espanhola no currículo 

afirmava que o ensino secundário das nações tidas como cultas oferecia uma ou duas línguas 

estrangeiras, aumentando para três nos países em que a língua nacional não possuía grandes 

reconhecimentos culturais. Assim, adotou esta última solução para o Brasil, escolhendo o 

francês e o inglês devido à importância destes idiomas na cultura universal e também o 

espanhol, pois, além de reconhecê-la como uma língua rica culturalmente, considerava 

importante uma relação mais íntima com os países vizinhos.  

Em 20 de dezembro 1961, promulgou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n°. 

4024, a qual estabelecia parâmetros para todos os níveis de ensino, constituindo no Capítulo I, 

artigo 35, do 1°§ ao 3°§ o currículo em três partes: nacional, com as disciplinas obrigatórias 

determinadas pelo Conselho Federal de Educação; regional, também obrigatórias, entretanto 

estabelecidas pelo Conselho de Educação Estadual; e a parte diversificada, disciplinas 

estabelecidas pela própria instituição escolar, a partir de lista prévia estabelecida pelo 

Conselho de Educação. No cômputo da LDB 4024/61, segundo Picanço (2003), o ensino de 

língua estrangeira foi transformado em disciplina complementar do núcleo comum/parte 

diversificada, devendo ser ministrada dependendo dos contextos onde a escola estivesse 

inserida, cabendo ao Conselho Estadual de Educação decidir pela opção de introduzi-la no 

currículo ou não. Nesse momento a nova legislação dava mais forças para que o ensino de 

espanhol deixasse de existir, pois devido à expansão capitalista optou-se pelo inglês como 

língua estrangeira em detrimento ao espanhol. 

Na Lei 5.692 de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, de 11 de agosto de 

1971, não há referências específicas ao ensino de língua estrangeira. Assim, o cenário de 

desenvolvimento do espanhol permanece ainda em segundo plano.  
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A promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394) de 20 de 

dezembro de 1996, garante no inciso terceiro do Art. 36 que “será incluída uma língua 

estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição”.  

 

Art. 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser completada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. 

§ 5° - Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição. 

 

Para o ensino médio, a mesma lei prevê o seguinte: 

 

Art. 36 – O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 

capítulo e as seguintes diretrizes: (...) 

 

III – Será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 

obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 

optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 
 

Conforme expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 

9.394/96) e na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996), a 

aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua materna, é um direito de 

todo o cidadão. Portanto, permitir ao aluno conhecer outra língua se configura como um 

exercício pleno da democracia, e a escola, enquanto espaço legítimo para sua realização, não 

pode eximir-se disso.  

Em 2005, o presidente do Brasil sancionou a Lei 11.161/2005 que tornou obrigatória a 

oferta da língua espanhola nas escolas públicas e privadas de Ensino Médio. Como prevê o 

Art. 1 da referida lei, a oferta é de caráter obrigatório para a escola e de matrícula facultativa 

para o aluno e o processo de implantação da lei deveria estar concluído em 2010. Conforme 

Rodrigues, 

Há dez anos da sanção presidencial e há cinco da entrada em vigor da Lei nº 

11.161/2005, estamos diante da possibilidade, já apontada por muitos, de 

que esta seja mais uma lei a se converter em “letra morta” e não sair do 

papel. Estamos, portanto, diante da possibilidade de que o ensino do 

espanhol nas cidades e Estados brasileiros não se implemente, tal como 

prevê essa lei. (RODRIGUES, 2016, p.44). 
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No dia 16 de fevereiro de 2017, o Presidente Michel Temer sanciona a Lei 

13.415/2017 que, dentre outras medidas de mudança no ensino médio, revoga a Lei 

11.161/2005. 

Não há dúvidas de que existe um interesse econômico em nosso país pela ampliação 

do domínio do espanhol, entretanto, os projetos para a oferta desta disciplina nas escolas, 

principalmente as públicas, seguem sem nenhuma solução eficiente para sua implantação. A 

essa altura dos fatos, passados quase sete anos da data limite prevista pela Lei 11.161/2005 

para a implantação da língua espanhola no currículo do ensino médio, não temos uma 

organização político-pedagógica mais arrojada que obrigue que a referida lei seja cumprida e, 

devido aos atuais acontecimentos relativos à educação brasileira, com o advento da Lei 

13.415/2017 que retira a obrigatoriedade legal da oferta do espanhol no currículo do ensino 

médio das escolas brasileiras, esta organização não acontecerá, por não ser mais uma 

obrigação legal.  

Atribuímos a isso o fato de a língua estrangeira ser tratada como algo passível de ser 

descartado, sendo pouco valorizada no espaço escolar e no contexto político de nosso país. 

Este fato nos remete à constatação de que os reais interesses em se implantar uma língua 

estrangeira no currículo escolar não são educacionais e culturais, mas sim econômicos e, 

consequentemente, políticos.  

 

2.2 A abordagem intercultural como direcionamento para as práticas educativas do 

espanhol como língua estrangeira 

 

Nesta seção trataremos das teorias sobre as abordagens de ensino de línguas 

estrangeiras que servem de base para as práticas educativas exercidas em sala de aula pelo 

professor de espanhol. Utilizamos aqui o termo “abordagem” tal qual propõe Almeida Filho 

(1993, p.17), no sentido de ser a “força que orienta, e portanto caracteriza em essência, todo 

um processo específico de ensino de língua.” Compreendemos que a abordagem do ensino de 

línguas orientará todo o processo de ensino-aprendizagem da língua estrangeira, desde a fase 

de planejamento do curso até o momento da avaliação de rendimento, perpassando pelos 

momentos de produção e/ou avaliação e escolha de materiais didáticos e a preparação das 

experiências de aprendizagem que acontecerão tanto dentro de sala de aula como fora dela.  

Buscamos um direcionamento para as práticas educativas de língua espanhola que nos 

possibilite realizar um trabalho interdisciplinar, que contemple a integração dos conteúdos 

disciplinares com as realidades sociais e culturais dos discentes e que nos permita utilizar o 
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ensino da língua estrangeira como veículo de reflexão, promovendo o conhecimento, a 

compreensão e o respeito às diferenças identitárias que caracterizam a pluralidade cultural do 

mundo em que vivemos e também a habilidade de questioná-las.  

Antes de nos dedicarmos às abordagens de ensino de línguas estrangeiras, faz-se 

necessário compreendermos alguns aspectos relativos às práticas educativas, pois é neste 

contexto que se encontra a real aplicação destas abordagens. Para este fim, utilizaremos as 

ideias de Libâneo (1991) e Zabala (1998). 

Iniciaremos nossa discussão a respeito da prática educativa partindo da ótica de 

Libâneo (1991, p.16-17) que nos mostra que “a educação – ou seja, a prática educativa – é um 

fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e 

funcionamento de todas as sociedades”. Nesse sentido, acreditamos que é por meio da ação 

educativa que o meio social influencia os indivíduos e, ao absorverem e estabelecerem uma 

leitura crítica dessas influências, se tornam capazes de atuar como cidadãos ativos e 

transformadores do meio social no qual se encontram inseridos. 

A prática educativa é algo difícil de delimitar, é complexa, pois nela são expressos 

inúmeros valores, ideias, hábitos etc. Para compreendermos a intervenção pedagógica é 

preciso nos situar no ambiente da sala de aula, porém, entendendo a aula como um sistema de 

organização social onde ocorrem relações interativas. Assim sendo, a aula deve ser vista como 

um ambiente em que os processos educativos se explicam como elementos totalmente 

integrados ao sistema. Neste contexto, Zabala (1998, p.17) afirma que “o que acontece na aula 

só pode ser examinado na própria interação de todos os elementos que nela intervêm.”  

Em relação ao exercício do magistério, Libâneo (1991) ensina que existe uma relação 

recíproca entre a atividade do professor (ensino) e a atividade do aluno (aprendizagem). 

Entendemos que a unidade ensino-aprendizagem somente será um processo completo e eficaz 

se a prática exercida pelo professor for eficiente, ou seja, preparada de forma a compreender 

ações conjuntas do professor e dos alunos, pelas quais estes se estimulem e assimilem os 

conteúdos com suas forças intelectuais próprias, assim como aplicá-los de forma criativa e 

independente nas várias situações da vida. Para isso, é necessário que a prática permita que 

haja uma ligação entre o conhecimento novo e o que já se sabe. O trabalho do professor deve 

ter como referência a realidade social, política, econômica e cultural da qual fazem parte tanto 

o professor quanto os alunos. Para tal, entendemos que o processo de formação do professor 

deve prepará-lo para ensinar de maneira que contribua com processos de humanização da 

ação educativa. Ao tratar do processo de formação docente Oliveira afirma que 
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As ações da formação devem ser compartilhadas e articuladas com a 

realidade social de modo que a teoria adquirida, nos cursos de formação, 

possa contribuir para a construção de saberes necessários ao 

desenvolvimento de alternativas metodológicas que facilitem a 

aprendizagem dos alunos, além de se preparar para intervir nas relações 

sociais e pedagógicas, com vista à construção de bases que proporcionem 

uma educação transformadora. (OLIVEIRA, R. 2011, p.18). 

 

Encontramos nesta perspectiva para a formação de professores um foco intenso na 

reflexão sobre a prática docente. Trazendo esta percepção para a realidade do ensino de língua 

estrangeira, inferimos que se torna cada vez mais necessário na formação destes professores a 

abordagem de novas tendências a respeito de como ensinar língua estrangeira. A este respeito, 

Mendes afirma que 

As discussões sobre como se ensina e se aprende, ou como se deve ensinar e 

aprender uma língua têm sido centrais para pesquisadores e professores da 

área de estudos da linguagem, uma vez que refletem, através das ações 

empreendidas em sala de aula e também fora dela, as marcas da abordagem 

que orienta a prática pedagógica. (MENDES, 2008, p.57). 
 

Para que o professor de línguas estrangeiras planeje seu ensino de forma a promover 

uma maturidade crítica em seus alunos é necessário que ele compreenda que sua prática não 

deve ser baseada em regras pré-estabelecidas, pois a língua não se resume a um simples 

código a ser decifrado. O ensino de línguas estrangeiras necessita de práticas educativas que 

contemplem a construção de posicionamentos críticos frente à realidade vivenciada por alunos 

e professores, de forma a contribuir com a formação cidadã destes alunos. 

Ao longo dos tempos, as práticas educativas do ensino de línguas estrangeiras foram 

alicerçadas em algumas abordagens de ensino de idiomas que não auxiliam nessa necessidade 

de levar o aluno a uma compreensão sobre o mundo em que vive. Tais abordagens levam a 

práticas pedagógicas tradicionais, que promovem uma “falsa interação”, ou seja, situações de 

comunicação entre vozes isoladas sem que haja atribuição de significado entre elas. Ao 

caminhar por esta história, fazemos um panorama destas abordagens de ensino de línguas 

estrangeiras baseando-nos nos ensinamentos de Leffa (1988). De acordo com esse autor, o 

ensino de línguas estrangeiras é influenciado, cronologicamente, pelas seguintes premissas: 

1. Abordagem da Gramática e da Tradução (AGT), também chamada de Método Tradicional 

- tem como objetivo transmitir um conhecimento sobre a língua e um domínio da gramática 

normativa. A AGT consiste, basicamente, no ensino da segunda língua pela primeira (LEFFA, 

1988).  
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2.  Abordagem Direta (AD) - defende o ensino centrado na comunicação diretamente na 

língua alvo, ou seja, sem o uso de tradução. Leffa (1988, p. 6) diz que, na AD o aluno deve 

aprender a “pensar na língua”.  

3.  Abordagem para a Leitura (AL) - como o próprio nome diz, enfatiza a leitura em 

detrimento da destreza oral. A habilidade da fala era apenas um objetivo secundário, que 

mesmo assim parecia contrariar a natureza e função da escola, já que em condições normais 

só seria atingido num grau modesto. (LEFFA, 1988, p. 8).  

4. Abordagem Audiolingual (AAL) - consiste em valorizar a destreza oral, ou seja, a fala.  

5.  Abordagem Comunicativa (AC) - tem como foco a comunicação para o ensino da língua 

estrangeira. A respeito dessa abordagem, Leffa (1988) ensina que a língua era analisada não 

como um conjunto de frases, mas como um conjunto de eventos comunicativos. 

Mendes (2008, p.66) caracteriza a aprendizagem e o ensino de idiomas baseados 

nestas abordagens como “processos de mão única”. Desta forma, estas abordagens reduzem o 

ensino de línguas a uma reprodução de técnicas de ensino-aprendizagem, sem considerar o 

contexto em que os sujeitos da aprendizagem se encontram. Para Mendes,  

Esse equívoco talvez tenha origem na própria concepção de 

língua/linguagem como entidade estanque, abstrata, uma superestrutura que 

possui existência independente das pessoas que a usam, que norteou durante 

muito tempo as abordagens e métodos de ensino tradicionais, assim como 

configurou os modos de ensinar e aprender como processos de mão única. 

(MENDES, 2008, p.66) 

 

Estudos e pesquisas desenvolvidos no campo do ensino-aprendizagem de idiomas têm 

discutido a importância das relações interculturais no processo de aprendizagem, sobretudo de 

línguas estrangeiras. Essa preocupação vem da constatação de que o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua não se resume à transmissão e aquisição de estruturas formais e 

de regras para a utilização destas estruturas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 

Estrangeira (PCN) abordam a disciplina de língua estrangeira como forma de acesso dos 

alunos à ciência e tecnologia modernas e também à comunicação intercultural, visando à 

formação de cidadãos. Ao ter como foco a comunicação intercultural e a formação cidadã, se 

tornam incoerentes abordagens de ensino que norteiem a prática do professor de língua 

estrangeira de maneira a considerar a língua como algo pronto, inerte e independente do 

contexto em que é utilizada. 

Paraquett (2014) assevera que um dos principais objetivos da aula de espanhol “é o de 

valer-se do ensino da língua estrangeira para conhecer o que é próprio e alheio, lembrando-se 
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de que o alheio e o próprio são partes integrantes de nossa complexa e contraditória 

identidade [...].” (PARAQUETT, 2014, p.09).  

A este respeito, Rajagopalan afirma que  

Uma das maneiras pela qual as identidades acabam sofrendo o processo de 

renegociação, de realinhamento, é o contato entre as pessoas, entre os povos, 

entre as culturas. É por esse motivo que se torna cada vez mais urgente 

entender o processo de ‘ensino-aprendizagem’ de uma língua “estrangeira” 

como um processo de redefinição de identidades... Logo, quem transita entre 

diversos idiomas, está redefinindo sua própria identidade. Dito de outra 

forma, quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma nova 

pessoa. (RAJAGOPALAN, 2003, p.69). 

 

 O fato de aprender uma nova língua leva o indivíduo a ampliar sua visão de mundo, 

pois, além de ajudá-lo na constituição de sua auto-percepção como ser humano e como 

cidadão, também ajuda no conhecimento sobre o ‘outro’, o que leva a uma maior 

compreensão sobre este mundo plural em que estamos inseridos.  

 Compreendemos que o professor de língua estrangeira deva pensar sua prática de 

forma que contemple os interesses de sua comunidade escolar. Através de sua prática, o 

professor deve propor ações que integrem a aprendizagem ao entendimento de questões 

relativas à identidade cultural local, sempre visando à promoção de um senso crítico em seus 

alunos, preocupando-se com uma aprendizagem de línguas voltada para a interação social e 

cultural. Para tal, concordamos com Paraquett (2012a) que privilegia a opção pela utilização 

de abordagens interculturais no ensino de línguas estrangeiras, pois, de acordo com esta 

autora, estas propostas “levam a posturas e até mesmo a práticas que contribuem para a 

definição de aspectos inerentes à educação, tais como a inclusão social e cultural.” 

(PARAQUETT, 2012a, pág.112), além de entendê-la “como apropriada ao diálogo entre 

línguas e culturas.” (PARAQUETT, 2012b, p.391). 

 A interculturalidade tem como essência o desenvolvimento de uma interação entre 

pessoas, conhecimentos e comportamentos culturalmente distintos. A aplicabilidade da 

interculturalidade na prática profissional do professor resulta numa formação que valoriza a 

cidadania na medida em que desenvolvem uma consciência multicultural nos sujeitos. Esta 

sensibilidade multicultural oferece importantes subsídios que auxiliarão no crescimento 

profissional destes sujeitos.  

Os autores Alberto Canen e Ana Canen (2005) ressaltam que o multiculturalismo não 

deveria ser restrito aos currículos das ciências sociais e humanas, mas sim estar presente nas 

áreas tecnológicas, pois, segundo os autores, estas áreas necessitam desta sensibilidade 

multicultural para formar profissionais conscientes do impacto que a diversidade cultural 
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exerce no desenvolvimento saudável de instituições ou organizações. Desta maneira, 

considerando o fato de nosso estudo estar inserido num contexto de um currículo que integra 

o ensino médio às áreas tecnológicas, entendemos que a consonância entre as práticas 

educativas pautadas na interculturalidade e a realidade do curso profissionalizante do aluno é 

de extrema relevância. Pensamos que, ao integrarmos estas práticas a contextos relacionados 

ao curso profissionalizante do aluno, estaremos praticando a interdisciplinaridade, integrando 

a formação profissional à formação básica e trazendo para o momento de aprendizagem da 

língua espanhola em sala de aula o contexto social, cultural, econômico e político em que o 

aluno está inserido, ajudando-o, assim, a encontrar maior motivação para a aquisição desta 

língua estrangeira, além de contribuir para a formação cidadã e de um profissional capaz de 

intervir criticamente na sociedade em que está inserido. 

 

2.2.1 Interculturalidade e Educação 

 

Como conceito etimológico, interculturalidade significa “entre culturas”, porém, este 

conceito vai mais além de um simples contato entre culturas diferentes. 

Para Candau (2011, p.246), “trabalhar as diferenças culturais constitui o foco central 

do multiculturalismo.” Segundo a autora, a perspectiva intercultural é situada no âmbito de 

três posições multiculturais: o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo 

diferencialisa (ou monoculturalismo plural) e o multiculturalismo interativo (ou 

interculturalidade) (CANDAU, 2009 apud CANDAU 2011).   

Walsh (2005, p.5) ensina que os termos “inter-”, “multi-” e “pluriculturalidade” muitas 

vezes são usados como sinônimos pelo fato de os três se referirem à diversidade cultural. 

Porém, é necessário diferenciá-los, pois cada um destes termos aponta para uma maneira 

diferente de conceituar e de desenvolver práticas relacionadas a esta diversidade na sociedade. 

O eixo conceitual em torno do qual se situam nossos estudos sobre as práticas 

educativas da língua espanhola é a abordagem intercultural. Assim, utilizaremos os conceitos 

elaborados por Candau (2011) e por Walsh (2005) para distinguir a interculturalidade destes 

outros termos que também abordam em seus conceitos a diversidade cultural.  

Segundo Candau (2011), a abordagem assimilacionista gera uma política que favorece 

uma interação social em que todos são incorporados à cultura hegemônica. Na educação, esta 

política cria uma universalização da escolarização, convidando todos a participarem do 

sistema escolar, mas sem o direito de questionar a dinâmica monocultural intrínseca no 

currículo, nas práticas realizadas nas escolas e nos valores privilegiados. Em relação ao 
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multiculturalismo diferencialista, a autora explica que esta abordagem propõe dar destaque ao 

reconhecimento da diferença. Neste caso, é enfatizado o acesso a direitos sociais e 

econômicos e são garantidos espaços em que as diferentes identidades presentes num contexto 

social possam se expressar formando, assim, comunidades culturais homogêneas. Candau 

(2011, p.246) afirma que “na prática, em muitas sociedades atuais terminou-se por favorecer a 

criação de verdadeiros apartheids socioculturais.”  

Os conceitos apresentados por Candau (2011) para multiculturalismo assimilacionista 

e multiculturalismo diferencialista se aproximam do que Walsh (2005) trata como 

multiculturalismo e pluriculturalismo, respectivamente. Para Walsh,  

[...] la multiculturalidad normalmente se refiere, en forma descriptiva, a la 

existencia de distintos grupos culturales que, en la práctica social y política, 

permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que la 

pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio 

territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. (WALSH, 2005, 

p. 6).
4
 

 

A interculturalidade, chamada por Candau (2011) de multiculturalismo interativo, 

busca desenvolver o respeito às diferenças, o reconhecimento do ‘outro’ como sujeito de 

identidade e a integração destas diferenças de forma que não sejam simplesmente assimiladas 

e/ou eliminadas. A perspectiva intercultural almeja uma relação de troca de conhecimentos 

entre grupos sociais e culturais distintos, num processo igualitário, que promova uma relação 

de respeito mútuo e que proporcione um desenvolvimento das capacidades dos sujeitos 

independente das diferenças culturais e sociais existentes entre eles. Segundo Walsh, a 

interculturalidade rompe com a hegemonia de uma cultura dominante e outras subordinadas 

valorizando, assim, as identidades excluídas e construindo uma convivência de respeito entre 

todos os grupos de uma sociedade. (Walsh 1998, apud Walsh 2005).  Candau (2011) afirma 

ser a perspectiva intercultural a mais adequada para a construção de sociedades mais 

democráticas e inclusivas, pois esta perspectiva tem como meta a articulação de políticas de 

igualdade com políticas de identidade. (CANDAU 2008, p.247 apud CANDAU 2011). 

Em nosso trabalho, compreendemos que o termo “multiculturalismo” exprime o 

reconhecimento da existência de diferentes grupos culturais inseridos num mesmo contexto 

social e a convivência entre eles. Já a proposta intercultural ultrapassa a perspectiva 

multicultural ao ir além desta simples convivência, marcada por processos de assimilação das 

                                                           
4
 [...] o multiculturalismo normalmente se refere, em forma descritiva, à existência de distintos grupos culturais 

que, na prática social e política, permanecem separados, divididos e opostos, enquanto que o pluriculturalismo 

indica uma convivência de culturas no mesmo espaço territorial, ainda que sem uma profunda inter-relação 

equitativa.  
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diferenças e pela apresentação folclorizada de costumes e tradições diferentes da cultura 

dominante. A perspectiva intercultural visa alcançar uma interação baseada numa relação de 

respeito mútuo entre estes diferentes grupos socioculturais, relação esta em que as diferenças 

individuais e coletivas não são anuladas, mas sim trabalhadas de forma a favorecer a 

consciência individual, reforçando o reconhecimento da identidade. Não se busca 

homogeneidade cultural, social ou de qualquer outra natureza.  Busca-se um processo de 

intercâmbio de conhecimentos e saberes, realizado de maneira democrática e dialógica, 

pleiteando o desenvolvimento de uma nova maneira de convivência entre estes grupos sem 

ocultar as desigualdades e os conflitos existentes entre eles. Pelo contrário, espera-se, dessa 

forma, que o crescimento pessoal e coletivo destes sujeitos permita que estes conflitos sejam 

trabalhados de forma a promover ainda mais crescimento. O contato entre grupos culturais 

distintos, quando baseado na perspectiva intercultural, propicia uma interação entre eles de 

maneira que preservem o que é essencial em suas diferenças e compartilhem do que os 

aproxima em suas semelhanças, visando um crescimento coletivo em direção a uma sociedade 

cada vez mais plural. 

Neste contexto, Homi Bhaba (1994;1998) apud Walsh (2005) se refere ao ‘inter’ como 

um “terceiro espaço”, ou seja, um espaço intermediário onde as culturas se encontram e 

constroem uma relação de interação social em que não ocorre sobreposição ou anulação das 

diferenças. Também não há intenção de se criar identidades misturadas. Este espaço visa a 

articulação de uma interação entre a consciência de pertencimento e as diferenças, um espaço 

de negociação em que cada um se mantém com suas características identitárias específicas e 

onde as diferenças de gênero, raça, cor, assim como as desigualdades sociais, econômicas e 

culturais não são escondidas. É neste espaço intermediário de interação e negociação que se 

constroem estratégias para se combater a hegemonia e o controle cultural. 

Ademais desta polissemia terminológica e da diversidade de conceitos e de 

perspectivas em relação aos adjetivos ‘multicultural’ e ‘intercultural’, a abordagem que nos 

desperta interesse, neste trabalho, envolve contextos socioculturais diferentes, multiplicidade 

de sujeitos sociais, práticas diversas e alguma variedade de perspectivas e visões políticas. 

Tudo isso se entrelaça e se converte num processo social bastante complexo. Esta 

complexidade tem reflexos em várias instituições sociais, portanto, não deixa de ter impacto 

na educação.  

Apesar de a educação não ser a única instituição social que deveria reconhecer e 

expressar a diversidade cultural, esta instituição possui enormes possibilidades de impacto 

social. Isso torna o sistema educacional um dos contextos mais propícios ao desenvolvimento 
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da interculturalidade, pois esta instituição configura a base da formação humana. Pela 

educação, a sociedade se torna capaz de se desenvolver, transformar-se e libertar-se.  

Assim como Candau (2013, p.13), partimos da afirmação de que não existe educação 

que não esteja arraigada aos processos culturais do contexto em que se encontra. Desta forma, 

não é possível conceber uma experiência pedagógica que não esteja vinculada às questões 

culturais da sociedade. Educação e cultura são dois universos entrelaçados, portanto, somente 

podem ser analisados a partir desta íntima articulação.  

Fleuri, a respeito desta perspectiva intercultural na educação, assevera: 

A mais importante implicação constitui-se na própria concepção de 

educação. A educação, na perspectiva intercultural, deixa de ser assumida 

como um processo de formação de conceitos, valores, atitudes baseando-se 

uma relação unidirecional, unidimensional e unifocal, conduzida por 

procedimentos lineares e hierarquizantes. A educação passa a ser entendida 

como o processo construído pela relação tensa e intensa entre diferentes 

sujeitos, criando contextos interativos que, justamente por se conectar 

dinamicamente com os diferentes contextos culturais em relação aos quais os 

diferentes sujeitos desenvolvem suas respectivas identidades, torna-se um 

ambiente criativo e propriamente formativo, ou seja, estruturante de 

movimentos de identificação subjetivos e socioculturais. (FLEURI, 2003, 

p.31-32). 
 

A proposta educativa baseada na interculturalidade tem por objetivo promover a 

cooperação entre pessoas e grupos, num processo de intercâmbio de conhecimentos que gera 

um enriquecimento mútuo além de promover a construção de sociedades realmente plurais e 

igualitárias. Através da valorização da diversidade cultural, busca-se conseguir um patamar de 

igualdade de oportunidades. A intenção é promover oportunidades iguais de escolha e de 

acesso a recursos econômicos e sociais, independente do grupo social de referência do 

indivíduo. 

A educação intercultural propõe uma prática educativa que trata as diferenças culturais 

dos indivíduos e dos grupos como foco de reflexão na educação, entendendo-as como riqueza 

e recurso educativo. (Aguado, 2004, p.39-40). Para que sejam eficazes, as propostas 

interculturais devem traçar um paralelo com as necessidades individuais e comunitárias do 

contexto em que serão aplicadas. Desta maneira, esta abordagem educacional deve promover 

uma prática educativa voltada para todos e para cada um dos sujeitos. Porém, devemos ficar 

atentos à maneira de pensar, organizar e colocar em prática a interculturalidade nas ações 

educativas para que não priorizemos a interculturalidade somente em questões afetivas e 

atitudinais, tanto no processo de ensino-aprendizagem dos alunos quanto na elaboração e/ou 

escolha de materiais didáticos. Dessa forma, a tendência é de limitar o potencial intercultural 
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a uma relação individual e pessoal, sem explorar a capacidade que a perspectiva intercultural 

possui em trabalhar a partir da experiência dos alunos e da realidade sociocultural da qual 

fazem parte, propiciando o desenvolvimento cognitivo e as habilidades necessárias para que 

os sujeitos tratem as relações sociais de maneira que questionem as relações de poder, 

independentes de suas diferenças. 

O fato de entendermos as diferenças culturais enquanto riqueza nos torna 

culturalmente ricos. Trazendo esta compreensão para as práticas educativas do ensino da 

língua espanhola como língua estrangeira, devemos desenvolver nossa prática em sala de aula 

de forma a mostrar para os alunos que a língua espanhola, assim como qualquer outra língua, 

é viva e, portanto, repleta de nuances, pois cada um de seus falantes transfere a ela diferentes 

particularidades e características.   

Entendemos que ensinar espanhol como língua estrangeira baseando-nos numa 

abordagem intercultural significa se abrir para enxergar a língua sob novas perspectivas, 

compreendendo-a como meio de interação. A prática deve ser capaz de proporcionar a 

construção de significados elaborados através do contato com o outro, com o diferente. Ou 

seja, as ações em sala de aula de língua espanhola devem se desenvolver de forma que criem 

oportunidades aos alunos de construir significados que os levem a descobrir novas maneiras 

de ser e de viver através do espanhol.  

Este intercâmbio cultural, proposto pela perspectiva de uma educação intercultural, 

nos direciona à mesma compreensão de Almeida Filho (2002, p.210): “[...] o lugar da cultura 

é o mesmo da língua.” Afirmamos que língua e cultura ocupam o mesmo lugar, pois é através 

da linguagem que estabelecemos este processo de troca entre nossas experiências e a do outro 

com quem interagimos socialmente e, assim, estruturamos nossos pensamentos e organizamos 

o nosso mundo.   

Considerando que língua e cultura não podem ser dissociadas, discutiremos, a seguir, 

alguns aspectos relativos à cultura que nos ajudarão a compreender a relação direta da cultura 

com os processos de ensino e de aprendizagem de uma língua estrangeira, em nosso caso, o 

espanhol. A intenção é de salientar alguns aspectos norteadores que nos oriente na construção 

de um processo de ensinar e aprender línguas que seja sensível aos aspectos culturais. 
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2.2.2 Cultura 

 

O termo “cultura” possui muitos significados e conceitos complexos que abarcam 

vários aspectos da vida das pessoas. Seu sentido tem variado ao longo dos tempos para se 

adequar à evolução social, desde um comportamento tradicional até a modernidade.  

A evolução semântica do termo “cultura” data do século XVII, na França, apesar de 

esta palavra já estar presente no vocabulário francês desde o século XIII significando os 

cuidados com a terra e com os animais. Mais adiante, este conceito estende-se para o cultivo 

da “mente humana” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p.26). Esta ideia leva a cultura a um 

significado de instrução intelectual dos indivíduos adquirida através da educação, conceito 

este intrínseco na sociedade até hoje. Nesta concepção, o sentido de cultura se associa ao 

gosto pelas artes e define determinado sujeito ou grupo social como “culto” baseando-se no 

nível de refinamento atingido através do letramento e, consequentemente, do acesso a este 

conteúdo artístico. Isto consolida um caráter classista no conceito de cultura, associando 

preconceito e discriminação às classes sociais que não possuíam acesso ao letramento e 

seriam, portanto, “incultas”. 

Já no século XX, aliaram-se ao conceito de cultura manifestações artísticas mais 

populares, ou seja, que não eram consideradas clássicos, e que foram disseminadas através 

dos veículos de comunicação de massa. Porém, não se desfez a atmosfera de preconceito em 

relação às diferenças sociais, pelo contrário, neste panorama surgiram conceitos de uma 

“cultura elevada” em detrimento ao que se chamava de “cultura popular”, permanecendo em 

vigor a valorização de um grupo cultural descartando-se outros. Percebemos, neste contexto, 

um processo de hegemonia e controle de uma cultura dominante. Concluímos que não existe 

nenhum ser humano que não possua cultura, o que ocorre, desde os primórdios, é o domínio 

de determinada concepção cultural e o extermínio de outras consideradas inferiores.  

Este estudo não tem a intenção de discorrer sobre o histórico de conceitos para o termo 

“cultura” ao longo dos tempos, nem de analisar a gênese científica destes conceitos, que passa 

pela filosofia, etnologia, sociologia, antropologia, entre outros. Buscamos uma ideia de 

cultura que nos permita compreender o modo de vida dos sujeitos tanto dentro do seu grupo 

quanto fora dele, pois, dessa forma, acreditamos ser possível criar um paralelo entre língua e 

cultura e, assim, compreender como essa relação afeta os processos de ensino e de 

aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Para tal, tomaremos para análise o conceito de cultura elaborado por Edward Tylor 

(1832-1917). Considerado o fundador da antropologia britânica, Tylor formula o primeiro 
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conceito tido como científico para o termo cultura. Para ele, esta “é este todo complexo que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2001, p.25). Esta 

definição de cultura aponta para a natureza de aprendizado da cultura em contraponto à ideia 

de aquisição inata, ou seja, não se herda cultura através de carga genética, mas sim através da 

inserção do sujeito a determinado contexto sociocultural. 

 Dessa forma, podemos inferir que a cultura é adquirida, aprendida pelos sujeitos que, 

enquanto aprendizes, podem modificar algum aspecto ou criar algo novo. Assim, não 

podemos compreender cultura como algo puro ou estático, mas sim dinâmico e flexível, um 

emaranhado de significados construídos na medida em que os sujeitos se interagem uns com 

os outros, e esta interação se dá através da linguagem. Assim, língua e cultura ocupam sempre 

o mesmo espaço e estão num constante processo de mudança.  

No processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, a cultura não pode ser 

vista como um simples conjunto de informações a respeito de um país ou de um grupo social. 

Aprender o espanhol como língua estrangeira é muito mais do que conhecer curiosidades a 

respeito dos países que possuem esta língua como oficial, vai além de dominar a gramática 

pura e estática. Aprender espanhol é aprender a interagir socialmente em espanhol, é entender 

a língua como “[...] um sistema de produção de significados individuais, sociais e culturais, 

uma lente através da qual enxergamos a realidade que nos circunda.” (MENDES, 2015, 

p.229). Portanto, língua e cultura são duas entidades entrelaçadas.  

Segundo Moreira e Candau, 

Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha um conjunto de 

significados, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas de utilização 

da linguagem. A palavra cultura implica, portanto, o conjunto de práticas por 

meio das quais significados são produzidos e compartilhados em um grupo. 

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 27). 

 

 Estes autores assumem a perspectiva de que o significado de cultura ressalta a 

dimensão simbólica, a cultura é concebida como prática social, isto é, os sentidos das coisas e 

dos fatos só serão atribuídos através da interação gerada pelos arranjos e relações entre os 

sujeitos.  

“Cultura é um conceito que só existe a partir da constatação da diferença entre nós e 

os outros.” (VELHO, 1994, p. 63, grifo do autor). Essas diferenças são peculiares aos sujeitos 

e aos grupos socioculturais, se configuram nas relações sociais e definem identidades.  

Transformar a constatação das diferenças sociais, culturais e identitárias em recurso 

pedagógico para o ensino do espanhol como língua estrangeira é o que buscamos através da 
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aplicação da abordagem intercultural no ensino desta língua estrangeira. Convém deixar claro 

que não existe a intenção de seguir um modelo para a prática educacional, mesmo porque não 

acreditamos que exista um modelo para isto. O que buscamos são instrumentos que nos 

auxilie na reflexão sobre maneiras de desenvolver uma prática capaz de despertar nos sujeitos 

inseridos no processo de aprendizagem a capacidade de constatação das diferenças culturais, 

sociais, identitárias, etc., além de construir uma ideia mais aberta e flexível a respeito destas 

diferenças. 

Trataremos, adiante, da perspectiva assumida em nossos estudos para os significados 

de identidade e diferença. 

 

2.2.3 Identidade e Diferença 

 

O estudo sobre questões interculturais apontam para a necessidade de entendermos 

mais profundamente a temática da identidade e da diferença. Este tema tem se tornado cada 

vez mais relevante para as teorias educacionais contemporâneas, apesar de, atualmente, 

estarem presentes nos currículos como “temas transversais”.  

No âmbito educacional, as questões identitárias são indispensáveis, uma vez que a 

principal finalidade do ensino é de desenvolver nos alunos a capacidade de interagir 

socialmente de modo autônomo e, para isto, é necessário o desenvolvimento da identidade 

pessoal e da consciência de si enquanto sujeito capaz de julgar e agir racionalmente.  

A reflexão sobre quem somos e sobre como nos situamos em relação aos grupos os 

quais nos aproximamos é pertinente à teoria social da identidade. Neste sentido, “a discussão 

teórica da identidade justifica-se, então, por iluminar a interação entre a experiência subjetiva 

do mundo e os cenários históricos e culturais em que a identidade é formada.” (GILROY, 

1997, apud MOREIRA; CÂMARA, 2013, p.38-39).  

Numa perspectiva política, as questões sobre identidade e diferença advêm do 

reconhecimento de um processo discriminatório de certos grupos em relação a outros. A título 

de exemplo, citamos aqui mulheres, negros, homossexuais, entre outros, além das 

diversidades sociais que também geram processos discriminatórios. Sob esta ótica, faz-se 

necessário o desenvolvimento da compreensão de que as diferenças que separam estes grupos 

marginalizados dos “[...] “superiores”, “normais”, “inteligentes”, “capazes”, “fortes” ou 

“poderosos” são, na verdade, construções sociais e culturais que buscam legitimar e preservar 

privilégios.” (MOREIRA; CÂMARA, 2013, p.39).  



37 
 

Para explicar a identidade e a diferença, nos apoiamos na linha de raciocínio de Silva 

(2014) que explica que “identidade é simplesmente aquilo que se é: “sou brasileiro” [...]” e “a 

diferença é aquilo que o outro é: “ela é italiana” [...]”. (SILVA, 2014, p.74). Este autor afirma 

que, nesta perspectiva, identidade e diferença são concebidas como entidades independentes, 

sendo uma em oposição à outra. Desta forma, identidade e diferença estão intimamente 

relacionadas, pois definimos o que somos (identidade) somente em relação ao que não somos 

(diferença). Por exemplo: se “sou brasileiro” significa que não sou italiano e se “ela é 

italiana” implica que não é brasileira. A este respeito, Silva explica:  

 

A afirmação “sou brasileiro”, na verdade, é parte de uma extensa cadeia de 

“negações”, de expressões negativas de identidade, de diferenças. Por trás da 

afirmação “sou brasileiro” deve-se ler: “não sou argentino”, “não sou 

chinês”, “não sou japonês” e assim por diante, numa cadeia, neste caso, 

quase interminável. [...] 

Da mesma forma, as afirmações sobre diferença só fazem sentido se 

compreendidas em sua relação com as afirmações sobre a identidade. Dizer 

que “ela é chinesa” significa dizer que “ela não é argentina”, “ela não é 

japonesa” etc., incluindo a afirmação de que “ela não é brasileira”, isto é, 

que ela não é o que eu sou. As afirmações sobre diferença também 

dependem de uma cadeia, em geral oculta, de declarações (negativas) sobre 

outras identidades, Assim como a identidade depende da diferença, a 

diferença depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, 

inseparáveis. (SILVA, 2014, p.75). 

 

Temos a tendência natural de considerar o que somos como “padrão” e, a partir daí, 

avaliar como “fora do padrão” aquilo que não somos. Ao fazermos isto, estamos considerando 

a identidade como referência para a diferença. Silva (2014) trás uma perspectiva diferente: 

para o autor, “identidade e diferença são vistas como mutuamente determinadas” (SILVA, 

2014, p.76), ou seja, uma não é referência da outra.  

Identidade e diferença são consideradas como um processo de produção, portanto, não 

são fixas, estáveis ou definitivas. São construídas nos contextos de interação social e cultural 

em que estão inseridos os sujeitos. Como esta interação se dá através da linguagem, 

concluímos que identidade e diferença são resultados de práticas de utilização da linguagem. 

É através das práticas discursivas que “os sujeitos agem no mundo, posicionam-se e são 

posicionados e, nesse processo, formam as visões que têm acerca dos objetos, dos 

acontecimentos, de si mesmos e dos outros sujeitos.” (MOREIRA; CÂMARA, 2013, p.57). 

Enquanto produtos de atos discursivos, a identidade e a diferença são criações sociais, 

portanto não existem fora do meio social. Como tal, estão sujeitas às relações de poder 

inerentes aos diversos contextos socioculturais. Com base nas diferenças, formam-se grupos 
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distintos influenciados por relações de poder que classificam, demarcam fronteiras, 

incluem/excluem e normalizam os sujeitos. Neste sentido, Silva afirma: 

A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem 

pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está 

excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 

distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre 

ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de 

fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam 

e reafirmam relações de poder. (SILVA, 2014, p.82). 

 

Esta separação entre “nós” e “eles” citada por Silva (2014, p.82) se refere à divisão da 

sociedade em classes. Estas classes não são divididas de maneira igualitária, são divisões 

baseadas num sistema de hierarquia. A identidade e a diferença estão diretamente 

relacionadas a este processo de hierarquização, pois este processo tem início quando se elege, 

de forma arbitrária, uma identidade como padrão positivo. A partir daí, todas as outras 

identidades (diferentes do padrão) serão avaliadas negativamente.  

No âmbito educacional, essa divisão social entre “nós” e “eles”, ou “nós” e os 

“outros”, carece de uma atenção especial a respeito das características de cada um destes 

grupos. É necessário que professores e alunos se aprofundem nas questões relativas às 

identidades dos sujeitos que fazem parte da categoria “nós” e às diferenças que configuram o 

grupo dos “outros”.  

Candau (2011, 2013) constata que “a diferença é constitutiva da ação educativa [...], 

está na base dos processos educativos [...]” (CANDAU, 2013, p.25). Para Candau (2011, 

2013), quando a cultura escolar é marcada pela homogeneização, as diferenças se tornam 

invisíveis. Quando as práticas educativas são elaboradas de maneira a trabalhar as diferenças 

de forma que se garanta o mesmo resultado para todos, as diferenças não são recursos usados 

para a construção do conhecimento, mas sim são tratadas como algo a ser superado. Dessa 

forma, a escola contribui com um processo de homogeneização cultural.  

Sobre identidade e diferença, Skliar e Duschatzky (2001) propõem três categorias que 

expressam os comportamentos mais comuns presentes nas relações sociais e, por 

consequência, na área educacional. Tais categorias são: o outro como fonte de todo mal; o 

outro como sujeito pleno de um grupo cultural; o outro como alguém a tolerar.  

Na educação, a primeira perspectiva, o outro como fonte de todo mal, gera um 

comportamento de atribuição do fracasso escolar às características socioculturais e/ou 

identitárias como, por exemplo, classe social mais ou menos favorecida, gênero, raça, 

sexualidade, maior ou menor potencial de aprendizagem, etc. A segunda afirmação, o outro 

como sujeito pleno de um grupo cultural, “[...] converte a diversidade cultural em um 
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almanaque que engrossa a lista dos festejos escolares [...]” (SKLIAR; DUSCHATZKY, 2001, 

p.171). A terceira premissa, o outro como alguém a tolerar, na educação, nos impede de 

enxergar a identidade e a diferença como parte essencial do processo de atribuição de sentidos 

às coisas do mundo social, pois nos leva a entendê-las como questões consensuais, não 

questionáveis. E é bastante importante que compreendamos a diferenciação – identidade e 

diferença – como processo que envolve relações de poder. 

“Se cultura é, de acordo com Bhabha (1994), um território de diferenças que precisa 

de permanentes traduções, o problema crucial é quem traduz a quem e através de que 

significados.” (SKLIAR; DUSCHATZKY, 2001, p.165). Procuramos, através do 

direcionamento da abordagem intercultural para as práticas educativas da língua espanhola 

como língua estrangeira, questionar estes processos discriminatórios que dividem a sociedade 

entre grupos dominantes e grupos excluídos, examinar o quê e quem demarca estas fronteiras. 

Buscamos estratégias pedagógicas que abordem a identidade e a diferença como questões de 

política, passíveis de questionamentos sobre as relações de poder.  

Silva (2014) afirma que uma política pedagógica e curricular centrada na identidade e 

na diferença deve basear-se numa “teoria que permita não simplesmente reconhecer e celebrar 

a diferença e a identidade, mas questioná-las.” (SILVA, 2014, p.100). Isto exige uma 

abordagem explicativa do processo de produção da identidade e da diferença, uma estratégia 

que reconheça que o simples fato de declarar boa vontade para com a diversidade cultural não 

é capaz de fornecer ferramentas que questionem os motivos que unem sujeitos em 

determinadas identidades culturais e que os separam por meio das diferenças. 

 

 

2.2.4 Interculturalidade e o Ensino do Espanhol como Língua Estrangeira 

 

Diante de toda essa discussão a respeito da perspectiva intercultural na educação e, 

consequentemente, no ensino do espanhol como língua estrangeira, consideramos a 

importância dos elementos culturais que perpassam pelas práticas discursivas e nos revelam 

que a língua e a cultura são duas entidades inseparáveis. Neste sentido, reafirmamos nossa 

visão de que novas abordagens tornam-se essenciais para o direcionamento da prática 

educativa do ensino de línguas de forma a contemplar esse viés cultural, promovendo posturas 

críticas baseadas na perspectiva intercultural. 

Candau (2013) propõe ferramentas para a construção de práticas educativas baseadas 

na perspectiva intercultural. A primeira delas é o reconhecimento de nossas identidades 
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culturais. Segundo a autora, a nossa tendência natural é de ter uma visão homogeneizadora de 

nós mesmos. Dessa forma, nossa identidade cultural é tida como uma característica inata e 

não construída de acordo com nossas experiências sociais. Candau (2013) afirma ser 

importante para a prática educativa proporcionar espaços que permitam que os sujeitos – 

alunos e professores – tomem consciência de sua própria identidade cultural e que a situem 

em relação aos contextos socioculturais nos quais se encontram. Esta autora defende que a 

não conscientização da diversidade cultural está presente em nosso meio e instala na escola 

um caráter monocultural. Esta situação atinge negativamente a prática educativa, pois para 

que sejamos educadores capazes de desenvolver ações que proporcionem construção de 

conhecimento é necessário levar em consideração a diversidade cultural em nossas práticas 

educativas.  

A segunda ferramenta proposta por Candau (2013) é a identificação das nossas 

representações nos “outros”. Segundo a autora “as relações entre “nós” e os “outros” está 

carregada de estereótipos e ambiguidades.” (CANDAU, 2013, p.28). Para ela, na educação, é 

necessário que reflitamos a respeito das características de cada um destes grupos. A respeito 

das práticas educativas pautadas nas representações que fazemos dos “outros”, Candau 

defende a seguinte perspectiva: 

O desafio está em promover situações em que seja possível o 

reconhecimento entre os diferentes, exercícios em que promovamos o 

colocar-se no ponto de vista, no lugar sociocultural do outro, nem que seja 

minimamente, descentrar nossas visões e estilos de afrontar as situações 

como os melhores, os verdadeiros, os autênticos, os únicos válidos. 

(CANDAU, 2013, p.31-32). 

 

A terceira e última ferramenta trazida por Candau (2013) se trata da concepção da 

prática como um processo de negociação cultural. Nesse sentido, propõe que se evidenciem os 

aspectos histórico-sociais dos conteúdos operados na escola e que esta seja concebida como 

espaço de crítica e de produção cultural. Trata-se de analisar as raízes históricas dos 

conhecimentos curriculares relacionando-os com os contextos nos quais este processo ocorre 

e as relações de poder existentes ali. O tempo todo, diferentes linguagens e expressões 

culturais são produzidos na sociedade e o ambiente escolar não está fora desta mutação 

cultural. Assim, é necessário que as ações pedagógicas levem ao diálogo com estes processos 

de mudança cultural, promovendo análise das diferentes linguagens e também favorecendo 

experiências de produção cultural aproveitando os recursos encontrados no contexto social em 

que a escola está inserida. 
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Trazendo estas concepções para o ensino de línguas, concluímos que o contato com 

outras línguas ultrapassa o aprendizado estrutural da linguagem, pois conduz o sujeito a uma 

análise de sua própria identidade e, a partir disto, à construção de novos posicionamentos em 

relação a si próprio e ao outro.  

A língua não é somente uma estrutura rígida, pronta e acabada, ela carrega 

características inerentes àquele grupo que a utiliza. Cada falante imprime à língua 

características próprias de si, conferindo a ela infinitas possibilidades. Os sujeitos são 

diferentes e utilizam a língua de maneira diferente. As pessoas pensam diferente porque o uso 

da língua permite que cada um se expresse à sua maneira. As práticas discursivas deixam 

claro que a língua não reproduz as coisas e os fatos do mundo, mas sim os cria. Dessa forma, 

as ações pedagógicas no ensino do espanhol como língua estrangeira devem sustentar-se num 

processo de diálogo entre grupos com valores e ideologias diferentes. O processo de 

aprendizagem de uma língua exige descobertas a respeito de características, valores, hábitos, 

costumes e modos de vida daquele grupo que a utiliza.  

Nosso posicionamento a favor da abordagem intercultural no direcionamento das 

práticas educativas do ensino do espanhol se dá devido ao potencial que esta abordagem 

proporciona em relação ao ensino de línguas através do encontro destes grupos culturais 

distintos, de maneira a proporcionar a aquisição de habilidades e competências que permitirão 

uma postura crítica do sujeito diante das diferenças culturais, sociais e identitárias que fazem 

parte do mundo plural em que vivemos.  

Através da aplicação das teorias e conceitos interculturais no ensino de línguas, 

buscamos ferramentas que guiem nossa prática de maneira a proporcionar ao aluno o 

conhecimento a respeito dos elementos culturais presentes no uso da língua espanhola em 

contextos diferentes. Desta forma, visamos proporcionar a este aluno a possibilidade de 

colocar em xeque estes elementos de forma a confrontá-los com sua própria cultura, 

reforçando seus valores sociais através do processo de desconstrução/reconstrução de sua 

própria identidade social e cultural.  

 

2.3  Considerações sobre o contexto de integração curricular 

 

Para compreender o desenvolvimento das práticas educativas no ensino de idiomas 

faz-se necessário, além de compreender os processos de interação e de comunicação inerentes 

à aprendizagem de línguas, conhecer o contexto em que estas práticas ocorrem. Portanto, a 

abordagem sobre currículo integrado é importante para a contextualização do local onde serão 
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pesquisadas as práticas educativas do ensino de Língua Espanhola, conforme se propõe este 

estudo. Assim, discutiremos aqui a integração curricular dos cursos de ensino médio integrado 

à formação profissional dos Institutos Federais, pois a presente pesquisa se dá no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG Campus 

Januária. 

O currículo integrado dos Institutos Federais contempla o ensino médio integrado a 

uma formação profissional, conforme explicitado acima. É importante resgatar que, ao 

tratarmos do currículo integrado, estamos lidando com a educação básica. E o nosso recorte 

neste trabalho abrange a última etapa da educação básica: o ensino médio. Como a intenção 

deste trabalho é analisar as práticas educativas da Língua Espanhola no currículo integrado do 

IFNMG, trataremos então da teoria de integração curricular. 

O ensino médio integrado propõe-se a ser uma das formas de garantir a cidadania pela 

integração entre educação e trabalho. No entanto, essa ação de integração encontra 

dificuldades em romper com a disciplinaridade e a separação entre a formação geral e a 

profissional. Porém, constitui pressuposto básico para uma efetiva integração curricular a 

articulação e a integração dos conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e 

humanísticos com o mundo do trabalho. Entendemos que, para isso, exige-se a adoção de 

metodologias interdisciplinares, que não permitam que a integração seja somente uma mera 

sobreposição de disciplinas, que revisem os objetivos e métodos pedagógicos de forma a 

cumprir as exigências dos perfis profissionais elencados pelo Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos e a possibilitar o entrelaçamento desses conhecimentos com trabalho, ciência e 

cultura. 

Em relação à formação integrada, Ciavatta (2010) trata o termo “integrar”, no âmbito 

educacional, com sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo.  Assim, 

segundo a autora, educação integrada é a educação como uma totalidade social, nas múltiplas 

mediações históricas que concretizam os processos educativos. Em tese, no que concerne ao 

trabalho, a formação integrada sugere superar a divisão social histórica existente na 

humanidade entre ação de executar e ação de pensar, dirigir ou planejar. Já como formação 

humana, busca garantir ao estudante o direito a uma formação completa que garanta uma 

leitura crítica da realidade onde vivem e com condições de agir sobre ela.  

Segundo as Leis de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 - LDB, a finalidade da 

educação básica é “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.” Em se tratando dessa última finalidade, cabe ao ensino médio desenvolvê-la, 
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uma vez que, ainda de acordo com a LDB/96, é papel deste (ensino médio) “a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando”.  

Para Libâneo (1996) a preparação para o mundo do trabalho, a formação para a 

cidadania crítica, a preparação para a participação social e a formação ética são elementos de 

um conjunto de objetivos para uma educação básica de qualidade. Essas ideias corroboram 

com a teoria de integração curricular no sentido de preparação para o trabalho integrada à 

formação de um cidadão crítico através da educação. Nesse sentido, Frigotto (2010, p.76) 

ressalta que o ensino médio articulado ao mundo do trabalho, da ciência e da cultura é um 

direito social e é a base para a compreensão crítica de como funcionam as relações sociais e o 

mundo da natureza, da qual fazemos parte.  

Ramos (2003) afirma que o sentido da articulação entre educação básica e educação 

profissional reside 

[...] (na) constatação da identidade entre as capacidades demandadas pelo 

exercício da cidadania e pela atividade produtiva, o que permitiria superar a 

dicotomia entre a racionalidade técnica e o caráter abstrato dos ideais da 

formação humana. (RAMOS, 2003, p. 24). 
 

Em outro momento, a mesma autora diz o seguinte sobre educação integrada: 

 

[...] a formação profissional que possibilita a reapropriação pelo trabalhador 

de seu potencial criador e transformador é aquela mediada pelo 

conhecimento e que, portanto, pressupõe a educação básica como dela 

indissociável. A isto chamamos de educação integrada, muito além de ser 

uma forma específica de oferta conjunta de ambas. (RAMOS, 2010, p.82). 

 

Acreditamos, assim como Ramos, que numa educação integrada, a educação básica 

deve ser indissociável da formação profissional. Em se tratando das línguas estrangeiras, 

conforme é a proposta deste estudo, apostamos no potencial de interdisciplinaridade inerente a 

essa disciplina para contribuir com essa integração de conhecimentos. De acordo com as 

Concepções e Diretrizes dos Institutos Federais, lidar com o conhecimento de forma integrada 

“significa pensar um profissional da educação capaz de desenvolver um trabalho reflexivo e 

criativo e promover transposições didáticas contextualizadas que permitam a construção da 

autonomia do educando” (BRASIL, 2008, p.28). Isso faz com que, ao ministrar uma 

disciplina em cursos integrados profissionalizantes, pensemos em abordagens e práticas 

educativas que possibilitem uma integração de conteúdos e realidades sociais.  
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2.3.1 Interdisciplinaridade e Currículo Integrado 

 

O movimento interdisciplinar no campo educativo, ou seja, na produção e socialização 

do conhecimento, vem sendo discutido principalmente em pesquisas que abordam teorias 

curriculares e epistemologias pedagógicas. Segundo Thiesen, a “interdisciplinaridade tem sido 

tratada por dois grandes enfoques: o epistemológico e o pedagógico”. O enfoque 

epistemológico abarca a produção do conhecimento, a ciência e a mediação entre o sujeito e a 

realidade, já no enfoque pedagógico se discutem questões de currículo, de ensino e de 

aprendizagem (THIESEN, 2008 p.545).  

Podemos perceber através da literatura que a demanda por uma definição de conceito 

para a interdisciplinaridade é bastante ampla. Paulo Freire (1987) define interdisciplinaridade 

como um processo metodológico de construção do conhecimento com base em sua relação do 

sujeito com o contexto, com a realidade, com sua cultura. Para Pedro Demo (2001) disseminar 

informação, conhecimento e patrimônios culturais é tarefa fundamental, porém, nunca apenas 

os transmitimos, mas sim os reconstruímos. Dessa forma, este autor nos leva a refletir sobre a 

importância da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem ao propor que a 

pesquisa seja um princípio educativo e científico. Segundo Goldman (1979), ao olharmos a 

realidade sob a ótica interdisciplinar é possível obter uma melhor compreensão sobre a 

relação entre o todo e as partes que a constituem. 

Dada à especificidade de nosso trabalho, refletiremos o papel da interdisciplinaridade 

nos processos de ensino-aprendizagem inerentes a um contexto de integração curricular. 

Nessa circunstância, entendemos a interdisciplinaridade, tanto no ensino como na pesquisa, 

como uma reação à abordagem disciplinar normalizadora, ou seja, a interdisciplinaridade 

encontra-se no campo da integração das ciências e do conhecimento e busca romper com a 

fragmentação dos saberes, superando esta separação existente nos processos de produção e 

socialização do conhecimento. O que corrobora com nosso entendimento sobre currículo 

integrado, que pressupõe uma forma de ensino em que as barreiras disciplinares são 

dissolvidas para que se alcance o desenvolvimento de competências ou saberes que interligam 

os conhecimentos escolares.  Segundo Lottermann,  

 

O Currículo Integrado é uma forma de organização do conhecimento escolar 

que permite a compreensão das relações complexas que compõem a 

realidade e possibilita a emancipação dos educandos. Seu caráter 

transformador está em romper com as fragmentações que dificultam o 
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desvelamento das contradições presentes nessa sociedade (LOTTERMANN, 

2012, p.22). 
 

As várias abordagens e conceitos atribuídos à interdisciplinaridade, quando analisados 

sob um enfoque pedagógico, nos leva a perceber a sua enorme articulação com o processo de 

ensino-aprendizagem. Para Gadotti (2004, p.02), “a interdisciplinaridade visa a garantir a 

construção de um conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. 

Para isso, integrar conteúdos não seria suficiente”. Ivani Fazenda, pedagoga de expressão nos 

estudos da interdisciplinaridade sob o enfoque pedagógico em nosso país, nos ensina que a 

interdisciplinaridade é “uma atitude diferente a ser assumida diante do problema do 

conhecimento” (FAZENDA, 2011, p.10). Atitude esta entendida aqui como envolvimento, 

busca e compromisso profissional do educador com os projetos de trabalho, com o 

aprofundamento teórico e com questões e problemas que envolvem o conhecimento. À 

interdisciplinaridade, Japiassu (1976) agrega a característica da intensidade das trocas entre os 

especialistas e o grau de integração real das disciplinas dentro de um mesmo projeto. Sob essa 

ótica, Ramos, a respeito da integração curricular, ensina que “a integração exige que a relação 

entre conhecimentos gerais e específicos seja construída continuamente ao longo da 

formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura” (RAMOS, 2010, p.122). Ou seja, 

a integração curricular não se dá apenas com a oferta conjunta de disciplinas da educação 

básica e da educação profissional, mas sim necessita da participação dos sujeitos envolvidos 

na aprendizagem num processo de leitura da realidade onde estão inseridos. Para isso, é 

necessário muito mais que uma simples cooperação entre disciplinas propedêuticas e técnicas, 

é necessária uma integração real e efetiva das disciplinas que pode ser alcançada através de 

práticas educacionais comprometidas com as relações estabelecidas no lugar da 

aprendizagem. 

Para Ramos (2011, p.776), a interdisciplinaridade é “a reconstituição da totalidade 

pela relação entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos 

diversos campos da ciência representados em disciplinas”. Percebemos então que um dos 

grandes desafios propostos pelo currículo integrado é a efetiva realização da 

interdisciplinaridade, uma vez que esta constitui um princípio da teoria da integração 

curricular. No currículo integrado, as práticas interdisciplinares implicam em integrar 

conhecimentos entre as áreas da formação básica e da formação técnica de maneira a romper 

as barreiras disciplinares e promover a formação de profissionais críticos, sujeitos capazes de 

refletir sobre sua condição social e intervir naquilo que lhe despertar interesse pessoal e 

coletivo. 
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2.3.2 Reflexões sobre interdisciplinaridade e interculturalidade 

 

Este trabalho tem a intenção de propor uma reflexão a respeito das possibilidades de 

diálogo entre diferentes campos do conhecimento e de como integrar isto às práticas 

educativas do ensino do espanhol como língua estrangeira. Neste sentido, entendemos como 

relevantes os estudos a respeito dos conceitos sobre interdisciplinaridade e sobre 

interculturalidade.  

A interdisciplinaridade tem como função romper com as fronteiras que delimitam cada 

disciplina científica em um espaço restrito e impenetrável, através de interação e colaboração 

entre distintos campos da cultura científica. Por outro lado, a interculturalidade remete a uma 

compreensão mais ampla de diálogo entre saberes culturalmente diferenciados, de um 

conjunto de conhecimentos no qual o saber científico é apenas mais um deles. É neste 

panorama e nas possibilidades de intercalações destes conceitos sobre interdisciplinaridade e 

interculturalidade que queremos situar as discussões e as reflexões a respeito de nossas ações 

em sala de aula de espanhol.  

Através de uma simbiose entre a associação dos conhecimentos curriculares e a ênfase 

na diversidade cultural, temos como objetivo o desenvolvimento da linguagem a partir da 

elaboração de ações pedagógicas capazes de trabalhar um eixo temático que promova uma 

contextualização tanto sociocultural quanto científica. Desta prática balizada na perspectiva 

interdisciplinar e intercultural, visamos uma inter-relação entre saberes científicos e culturais 

e esta interação não prevê a construção de conhecimentos fragmentados, mas sim a concepção 

de múltiplos saberes que possibilitem uma visão de mundo o mais ampla possível.  

Através do ensino do espanhol, é possível problematizar em sala de aula assuntos 

relativos tanto às disciplinas da área técnica do curso integrado como também às da área 

propedêutica, além de aspectos socioculturais relativos às comunidades, tanto próximas 

quanto distantes da realidade do aluno. Enfim, o grande potencial interdisciplinar e 

intercultural intrínseco à disciplina de língua estrangeira é notório e serve-nos como mais uma 

ferramenta que ajudará a refletir sobre uma prática que contemple todos os aspectos 

importantes para a formação técnica, científica, social e cidadã de nossos alunos. 
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3  O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: A TESSITURA DO CAMINHO 

PERCORRIDO PARA A PRODUÇÃO DOS DIÁLOGOS SOBRE A PRÁTICA 

EDUCATIVA NO ENSINO DO ELE 

 

[...] a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda 

não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas 

ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio do qual 

se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 

tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não 

tiveram tempo de engendrar uma nova forma ideológica nova e acabada. A 

palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras 

das mudanças sociais.  

 

BAKHTIN, 1999 

 

 

Esta epígrafe nos remete à reflexão sobre o poder da palavra. Segundo Bakhtin (1999), 

“o elo de ligação entre a estrutura sociopolítica e a ideologia, [...]  materializa-se, sob a forma 

de interação verbal” (p.41) que, por sua vez, encontra-se no real processo de comunicação e 

se exterioriza na palavra construindo, assim, o discurso. 

Tendo como matéria-prima a palavra, imbuída de todo significado ideológico a ela 

inerente, é que, este capítulo, tem por objetivo abordar a Análise Dialógica do Discurso 

inspirada no pensamento do filósofo Mikhail Bakhtin como sustentação teórica e 

metodológica para fundamentar os processos de produção de informações e análise dos dados 

sobre as práticas educativas no ensino do espanhol como língua estrangeira no Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária. Ademais, situamos aqui o espaço onde 

ocorreu a produção dos dados, apresentamos os sujeitos da pesquisa e descrevemos o 

processo de construção das informações que serviram de objeto de análise para nosso estudo 

sobre as práticas educativas no ensino do espanhol/língua estrangeira. 

 

3.1 A natureza qualitativa da pesquisa e a abordagem dialógico/discursiva 

 

Tendo em vista a natureza de nosso objeto de estudo, que trata das práticas educativas 

do ensino do ELE no currículo integrado do IFNMG Campus Januária, esta investigação 

baseou-se na análise dialógica do discurso, pois esta perspectiva teórico-metodológica 

contempla a interlocução entre a pesquisadora, os sujeitos e o objeto de pesquisa aqui 

estudados. Geraldi (2005) expõe que Freire, Vygotsky e Bakhtin compartilham da ideia da 
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dialogia como “espaço de construção do humano.” Segundo este autor, o diálogo só existe na 

construção de recursos expressivos, pelos quais “pensamentos são organizados e expostos, 

compreendidos e modificados.” (GERALDI, 2005, p.14). Neste sentido, faz-se necessário 

explicitar que nossa compreensão a respeito das práticas educativas perpassa pela 

interpretação dialógico/discursiva. 

O objeto de estudo deste trabalho foi problematizado a partir de um processo de 

reflexão vivenciado por nós enquanto pesquisadores, decorrente de nossa imersão profissional 

no contexto do ensino do ELE no currículo integrado. Buscamos interpretar os fenômenos 

apresentados em determinado ambiente, assumindo uma relação dinâmica entre o contexto 

real existente no ambiente de pesquisa e os sujeitos que ali se encontram e que são partes 

integrantes daquele contexto, pois, assim como Sobral (2009), compreendemos que o discurso 

só produz sentido quando entendido no âmbito de sua situação de produção. Desta forma, este 

estudo caracteriza-se por sua natureza qualitativa, pois tem o intuito de responder a questões 

muito particulares e tem como prioridade a preocupação com uma realidade que não pode ser 

quantificada. Assim, os procedimentos teórico-metodológicos abordados no decorrer de nossa 

investigação relacionam-se com as características da pesquisa qualitativa propostas por 

Bogdan e Biklen (1994): a fonte direta dos dados é o ambiente natural; a investigação é 

descritiva, ou seja, as informações produzidas são em forma de palavras e/ou imagens; dá-se 

maior importância ao processo de investigação; os dados são analisados de forma indutiva; 

considera-se importante os sentidos que as pessoas atribuem aos fatos da vida.  

O termo pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam descrever e decodificar um sistema complexo de significados (VAN 

MANEN, 1979). Desta forma, a pesquisa qualitativa assume uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são fundamentais no 

processo de pesquisa qualitativa. Nossa preocupação maior é interpretar os fenômenos 

apresentados, considerando como fonte direta de dados o ambiente, sendo o processo o foco 

principal. Ademais, atribuímos a esta pesquisa um caráter interpretativista, pois seus dados 

foram analisados com base nas informações produzidas pelas professoras de língua espanhola 

e pela própria pesquisadora, que se encontrou ali num papel de observadora do contexto 

escolar, porém não atuante no contexto das práticas que foram estudadas neste trabalho.  

A partir da escolha deste tipo de pesquisa, realizamos, em nossa análise de dados, uma 

atividade interpretativa, ou seja, fizemos uma leitura das informações produzidas através da 

linguagem e do discurso dos sujeitos da pesquisa sem a pretensão de apontar verdades e 
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certezas. Para isto, foram contemplados os preceitos de Bakhtin e seu Círculo a respeito da 

Análise Dialógica do Discurso, pois esta arquitetônica bakhtiniana nos fornece elementos que 

contribuem para o estudo da linguagem e do discurso de forma a examinar a organicidade do 

discurso cotidiano, o que contribui para uma nova perspectiva a respeito da linguagem 

humana e aponta para formas diferentes de compreensão da produção de sentido. Na 

definição de Brait, a respeito deste universo teórico-metodológico bakhtiniano, é possível 

explicar essa análise dialógica do discurso através da “relação indissolúvel existente entre 

língua, linguagem, história e sujeitos que instaura os estudos da linguagem como lugares de 

produção de conhecimento de forma comprometida, responsável” [...] (BRAIT, 2006, p.10). 

Segundo Amorim (2004), a análise dialógica do discurso é uma proposta de análise, 

um tipo de investigação e não um método de pesquisa. Assim, na pesquisa de cunho 

dialógico, existirá uma análise das marcas linguísticas, porém, trata-se de uma análise da 

linguagem em uso, da língua vista na condição de discurso, do funcionamento discursivo em 

uma determinada interação discursiva. Esta análise levará em conta as relações 

extralinguísticas, históricas e concretas que se materializam nos enunciados.  

Amorim ensina que “todo objeto de pesquisa é um objeto construído e não 

imediatamente dado.” (AMORIM, 2004, p.29). Desta forma, sobre a relação entre 

pesquisador e objeto, este autor corrobora com o que nos ensina Bakhtin ao afirmar que “o 

que na vida, na cognição e no ato chamamos de objeto só adquire determinidade na nossa 

relação com ele: é a nossa relação que define o objeto e sua estrutura e não o contrário.” 

(BAKHTIN, 2003, p.4). Esta posição teórica nos leva a refletir que o pesquisador estabelece 

seu objeto, gera os dados de sua pesquisa e delimita seus espaços de pesquisa a partir de um 

lugar exterior ao campo de estudo. O pesquisador se aproxima do campo para conhecê-lo, 

mas se distancia dele para pensar e refletir sobre o conjunto de enunciados que materializam 

os discursos. Este processo de reflexão sobre os sentidos a partir do lugar ocupado pelo 

pesquisador em relação ao seu objeto de estudo é denominado de exotopia.  

Conforme Amorim (2012), exotopia quer dizer situar-se em um lugar exterior, uma 

extralocalização do pesquisador frente a seu objeto de estudo. Neste percurso reflexivo, o 

pesquisador busca um distanciamento analítico. No entanto, neste percurso haverá sempre 

traços das convicções, das experiências, das vivências, das leituras do pesquisador no ato de 

constituir e analisar o objeto de estudo. 

Acreditamos que os preceitos de Bakhtin e seu Círculo a respeito da análise dialógica 

do discurso contribuíram significativamente no percurso de análise dos discursos dos sujeitos 

pesquisados neste trabalho, uma vez que os discursos produzidos em situações concretas de 



50 
 

fala nos revelam, através da voz dos sujeitos, o quanto o contexto abriga sentidos 

heterogêneos. Reafirmamos, então, que a natureza qualitativa de nossa pesquisa é intrínseca à 

sua natureza dialógico/discursiva, uma vez que, ao problematizar nosso objeto de estudo, 

buscamos analisar indícios discursivos narrados pelos sujeitos da pesquisa. Ademais, 

entendemos que só é possível fazer esta análise devido à dinamicidade e à incompletude da 

linguagem, base da concepção do autor em questão.  

 

3.2 O contexto - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais/Campus Januária, os 

sujeitos e a trajetória da pesquisa 

 

Nossa pesquisa e construção de dados foi realizada no IFNMG Campus Januária. 

Participaram desta pesquisa as professoras de Espanhol atuantes neste campus. A título de 

contextualização e para compreendermos melhor a prática do ensino profissionalizante dos 

Institutos Federais, abordaremos um pouco da história da criação dos institutos, mais 

especificamente do IFNMG. 

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG nasceu através da lei 11.892 

de 29 de dezembro de 2008 que criou os Institutos Federais (IFs). Esta lei, em seu artigo 2º 

configura os IFs como instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Ademais, no que concerne ao nível médio, 

os Institutos Federais têm como missão oferecer cursos nas modalidades integrado, 

concomitante e subsequente além do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja). O IFNMG 

foi criado através da integração de duas instituições com mais de 50 anos de experiência na 

oferta educação profissional (Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica de 

Januária – CEFET Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas – EAF Salinas). 

Atualmente, além dos campi Januária e Salinas, o IFNMG agrega mais sete campi (campus 

Almenara, campus Araçuaí, campus Arinos, campus Diamantina, campus Montes Claros, 

campus Pirapora e campus Teófilo Otoni) e duas Unidades de Educação Profissional (campus 

avançado Janaúba e campus avançado Porteirinha).  

A opção pelo IFNMG para realização da pesquisa se deu pelo fato de ser esta a 

instituição de atuação profissional da pesquisadora. Assim, foi possível a identificação de um 

problema propício à investigação científica e, consequentemente, houve a constatação da 
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necessidade de pesquisar as práticas educacionais de Língua Espanhola dentro do currículo 

integrado. 

A disciplina Língua Espanhola está presente nos três cursos técnicos integrados ao 

ensino médio que funcionam no IFNMG Campus Januária. São eles: ensino médio integrado 

ao técnico em Agropecuária, ensino médio integrado ao técnico em Informática para Internet 

e ensino médio integrado ao técnico em Meio Ambiente. Cada um destes cursos possui um 

Plano de Curso que traz em seu texto uma apresentação geral dos Institutos Federais, seguida 

da apresentação do IFNMG e do Campus Januária. Este documento traz também a 

identificação do curso com justificativa e objetivos, além da organização curricular, onde 

constam ementas e carga horária referente à cada disciplina. O documento aborda ainda 

outros aspectos importantes que explicam o funcionamento do curso, justificam e pautam a 

vigência de um curso técnico naquela área específica nesta região.  

Os três cursos técnicos integrados ao ensino médio que se encontram em 

funcionamento no IFNMG Campus Januária trazem a disciplina de língua espanhola em seus 

planos de curso no espaço referente às disciplinas da área propedêutica, e não da sua área 

técnica. Porém, encontramo-nos presentes enquanto disciplina em todo o corpo do curso uma 

vez que os três documentos trazem a seguinte informação em relação à constituição de seus 

currículos: 

Nesse contexto, pretende-se desenvolver um currículo que possibilite a 

integração entre conteúdos e formação ominilateral a partir de uma efetiva 

prática docente integradora, da contextualização e interdisciplinaridade, em 

que os atores educacionais possuam um norte comum e o compromisso de 

formar profissionais que possam contribuir para a melhoria da sociedade em 

que vivemos. (BRASIL, 2014, p.14). 

 

Ora, ao pretender-se desenvolver um currículo de integração disciplinar que possibilite 

uma formação cidadã e que efetue uma prática docente integradora e interdisciplinar, não 

podemos nos sentir, enquanto professores de espanhol, responsáveis somente por parte da 

formação destes alunos, mas sim integrados à formação ominilateral  destes sujeitos. 

A pesquisa aconteceu no Campus Januária, local de lotação da pesquisadora, e foi 

realizada em todos os cursos de modalidade ensino médio integrado à educação profissional 

que funcionam neste campus. Neste trabalho, optamos por abordar os três cursos porque as 

ementas da disciplina Língua Espanhola encontradas nos planos dos cursos de ensino médio 

integrados ao técnico em Agropecuária, em Informática para Internet e em Meio Ambiente 

são idênticas. Dessa forma, os professores de Espanhol do Campus Januária atuam nestes 

cursos baseando-se numa ementa que é comum aos três cursos de ensino médio integrados á 
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uma formação profissional (Agropecuária, Informática para Internet e Meio Ambiente). Além 

disso, o quantitativo de aulas de espanhol de todo o Campus Januária é distribuído para as 

duas professoras desta disciplina de maneira que as duas atuam nos três cursos integrados: 

Agropecuária, Meio Ambiente e Informática para Internet. Pensamos ser necessário explicitar 

o texto das ementas e a distribuição da carga horária para compreensão da organização da 

dinâmica referente à disciplina Língua Espanhola nos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio que tiveram suas práticas pesquisadas neste trabalho. A saber: 

 

Quadro 1 – Ementas da disciplina Espanhol dos cursos integrados ao ensino médio 

Série Ementa de Espanhol dos cursos de ensino médio integrados aos técnicos em 

Agropecuária, Informática para Internet e Meio Ambiente. 

1º ano Diferentes sons da língua espanhola e representação gráfica. Expressões 

básicas. Registro formal e familiar. Artigos definidos e indefinidos. 

Substantivos, adjetivos e suas flexões. Presente de indicativo. Relatos curtos. 

Advérbios. Preposições. Possessivos e demonstrativos. 

2º ano Alfabeto gráfico e sua pronúncia da língua espanhola. Estruturas e flexões 

verbais em espanhol. Os numerais em suas construções frasais. Estruturas da 

língua espanhola para comunicação formal e informal. Artigos e suas funções 

em estruturas frasais. Substantivos e adjetivos em textos. Pronomes 

possessivos. Pronomes demonstrativos. Perífrases verbais. Pretéritos perfeito, 

indefinido e imperfeito. Técnicas de produção de textos. Características da 

língua espanhola. Pronúncia e compreensão auditiva da língua espanhola. 

3º ano Aspectos socioculturais de países de língua espanhola. Regras de acentuação. 

Heterogenéricos e heterotônicos. Estruturas verbais, seu uso e sua função. 

Expressões e palavras significativas relacionadas com os temas e domínios 

conhecidos. Estruturas verbais, seu uso e sua função. 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2014) 

 

Quadro 2 – Organização da carga horária da disciplina Espanhol nos cursos integrados ao 

ensino médio. 

 
Carga horária 

       Curso 

Série 

Agropecuária Informática para 

Internet 

Meio Ambiente 

1º ano 1 aula semanal (turma 

completa) 

1 aula semanal 

(turma completa) 

1 aula semanal (turma 

completa) 

2º ano 1 aula semanal (turma 

dividida
5
) 

1 aula semanal 

(turma completa) 

2 aulas semanais 

(turma dividida) 

3º ano 1 aula semanal (turma 

dividida) 

1 aula semanal 

(turma completa) 

2 aulas semanais 

(turma dividida) 

Fonte: Adaptado de IFNMG (2014) 

 

                                                           
5
 Neste caso as turmas são divididas porque, a partir do segundo ano, os alunos optam por cursar somente uma 

língua estrangeira ao longo do curso: inglês ou espanhol. 
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Diante destas particularidades relativas à organização da carga horária e às ementas 

dos cursos e também devido ao fato de termos como objetivo a análise das práticas educativas 

no currículo integrado de uma maneira geral, ou seja, sem particularidades relativas a uma 

área técnica específica, não nos foi conveniente optar por somente um curso para direcionar 

nosso estudo. 

Porém, não nos parece coerente seguir nossas discussões a respeito das práticas 

educativas exercidas pelos professores de espanhol nos cursos de ensino médio integrado à 

formação técnica em Agropecuária, Informática para Internet e Meio Ambiente sem ressaltar 

o caráter estruturalista das ementas da disciplina Espanhol e discutir o fato de haver diferença 

na carga horária dos três cursos analisados em nosso trabalho, uma vez que as ementas são as 

mesmas para todos os cursos.  Entendemos que tanto a diferença de carga horária quanto o 

caráter estruturalista das ementas afetam a prática do professor de espanhol e também a 

formação dos alunos. Portanto, apesar de este assunto estar presente nas discussões baseadas 

nos discursos das professoras de ELE do IFNMG Campus Januária, mais adiante neste 

trabalho, pensamos ser pertinente tratarmos desta discussão neste momento. 

Analisando a carga horária da disciplina Espanhol nos cursos de Agropecuária, 

Informática para Internet e Meio Ambiente, percebemos que estes três cursos possuem uma 

aula semanal de língua espanhola nos primeiros anos e, a partir dos segundos anos, somente o 

curso de Meio Ambiente possui duas aulas semanais desta disciplina. Agropecuária e 

Informática para Internet seguem com somente uma aula semanal de espanhol.  

Em se tratando do profissional da agropecuária, sua responsabilidade abarca uma 

atuação em atividades de logística e negociações com o mercado nacional e internacional, 

uma vez que o agronegócio é responsável por grande parcela das exportações brasileiras. Este 

fato confere aos alunos deste curso técnico a necessidade de domínio de línguas estrangeiras.  

O curso técnico Informática para Internet do IFNMG Campus Januária possui como 

objetivos específicos, dentre outros, formação de profissionais com visão global, crítica e 

humanística, difusão da cultura e integração de conhecimentos. Estes objetivos são 

contemplados na disciplina de língua espanhola e estão em total conformidade com as 

premissas da abordagem intercultural de ensino de línguas estrangeiras.  

O curso técnico em Meio Ambiente também traz em seus objetivos aspectos que se 

relacionam diretamente com uma perspectiva intercultural de ensino, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de valores éticos e a capacidade de decisão, entre outros. 

Estes aspectos relativos ao ensino através do diálogo intercultural, em que se trabalha 

a língua espanhola com a intenção de proporcionar uma formação humana, holística e cidadã, 
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deveriam estar presentes nas ementas destes cursos, porém, o que encontramos nas ementas 

são aspectos voltados para o ensino estrutural da língua espanhola.  

Diante desta realidade, não nos é esclarecido os motivos de estes dois cursos técnicos 

(Agropecuária e Informática para Internet) não possuírem o direito de usufruir de uma carga 

horária de língua espanhola que ofereça duas aulas semanais, como ocorre com o curso de 

Meio Ambiente. Acreditamos ser uma questão organizacional em que não é levada em 

consideração a real importância da disciplina de língua espanhola para a formação cidadã 

profissional destes alunos.  

Estas questões serão melhor abordadas em nosso capítulo 4, em que trataremos das 

análises dos discursos e enunciados das professoras de ELE do IFNMG Campus Januária. Por 

hora, concentrar-nos-emos em nossos sujeitos de pesquisa. 

Participaram desta pesquisa as professoras de Espanhol atuantes no IFNMG Campus 

Januária. Este campus conta com a atuação de duas professoras de Espanhol, portanto, este é 

o nosso quantitativo de sujeitos de pesquisa para este trabalho. 

Faz-se necessário explicitar que, apesar de a pesquisadora ser professora efetiva de 

língua espanhola do IFNMG e estar lotada no Campus Januária, a pesquisa foi realizada com 

duas outras professoras de espanhol. Com a finalidade de manter o anonimato das professoras, 

escolhemos identificá-las através de nomes fictícios: Isabel e Frida, alusivos à escritora 

peruana, porém de ascendência chilena Isabel Allende e à pintora mexicana Frida Kahlo. A 

escolha destes pseudônimos foi feita com a intenção de homenagear estas duas artistas 

considerando a admiração pessoal da pesquisadora pelo trabalho artístico de Isabel Allende e 

de Frida Kahlo. Tal admiração advém do contato da pesquisadora com obras de Frida Kahlo e 

de Isabel Allende em seu processo de aprendizagem da Língua Espanhola. 

 

Quadro 3 – Síntese do perfil das professoras participantes da pesquisa 

 

Sujeitos da pesquisa
 

 

Formação Outras características 

Professora Isabel Possui graduação em Letras Espanhol, 

modalidade presencial, concluída em 

2006. 

Professora efetiva do IFNMG 

desde 2011. 

Professora Frida Possui graduação em Letras Inglês, 

modalidade presencial, concluída em 

2007 e em Letras Espanhol, modalidade 

“à distância”, concluída em 2013. 

Professora contratada pelo 

IFNMG Campus Januária desde 

o início do ano letivo de 2016. 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Num primeiro contato, a pesquisadora, através de conversa informal, explicitou os 

objetivos da pesquisa e fez o convite para participação da pesquisa às duas professoras de 

espanhol do IFNMG Campus Januária. Diante da aceitação espontânea das professoras, foi 

firmada a autorização oficial com a instituição onde a pesquisa foi realizada. (Apêndice A). 

Num segundo contato, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas, instrumento 

escolhido para a construção de informações nesta pesquisa. As entrevistas aconteceram nas 

dependências do IFNMG Campus Januária, no início do ano de 2017, porém, no calendário 

escolar, esta data representou o final do ano letivo de 2016. Este momento constituiu a 

sistematização oficial da construção das informações com os participantes do estudo. Antes de 

dar início às perguntas relativas ao tema da pesquisa, a pesquisadora fez a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice B), que foi assinado pelas professoras 

e pela pesquisadora sem questionamentos advindos de nenhuma das partes. 

As professoras consideraram que este momento seria importante para uma reflexão 

sobre suas práticas e sobre os elementos, construídos tanto na formação inicial quanto no 

exercício da profissão de professor, que influenciam suas ações em sala de aula. Através de 

suas respostas às perguntas feitas pela pesquisadora, evidenciaram, em seus discursos, seus 

sentidos e concepções a respeito da prática educativa, estabeleceram relações entre a 

formação inicial vivenciada por elas e a prática exercida em sala de aula e apresentaram 

aspectos relativos à influência cultural e também interdisciplinar em suas ações educativas. 

Atribuímos maior ênfase aos aspectos relativos às concepções que estas professoras possuem 

a respeito das práticas educativas no ensino do ELE no contexto de integração curricular no 

capítulo 4 – Análise dos discursos e dos sentidos das práticas educativas. 

 

 

3.3 Entrevista semiestruturada como instrumento dialógico de produção das 

informações  

 

A entrevista semiestruturada constituiu nosso instrumento dialógico para a construção 

de informações que, em nosso caso, são os discursos produzidos pelas professoras. A escolha 

deste instrumento justifica-se pela possibilidade de obtenção de diferentes perspectivas a 

respeito do objeto pesquisado através da interação verbal dialógico/discursiva que é 

característica da entrevista semiestruturada. 
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Conforme Bakhtin, “o objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante.” 

(BAKHTIN, 2011, p.395, grifo do autor). Ao afirmar que “a exatidão pressupõe a 

coincidência da coisa consigo mesma” (ibidem), Bakhtin conclui que este ser é inesgotável 

em seu sentido e significado por nunca coincidir consigo mesmo. Ao analisar os discursos 

produzidos através da aplicação das entrevistas semiestruturadas, entendemos estar lidando 

com estes sentidos e significados inesgotáveis, com esta inexatidão e expressividade do ser. 

Dessa forma, reconhecemos o desafio que tivemos ao adentrar neste território. 

Santos e Moreira (2011), ao trazerem Gatti (2005) para a discussão a respeito da 

entrevista como instrumento de produção de dados para a pesquisa de natureza qualitativa, 

afirmam que a entrevista é capaz de produzir informações que externam o discurso interior 

dos sujeitos através do discurso verbal. Dessa forma, estes autores argumentam que a 

construção de informações em situações discursivas, como é o caso das entrevistas, fornecem 

indícios para a constituição dos sentidos atribuídos pelos sujeitos a determinado objeto, 

através de suas experiências. Em concordância, Bogdan e Biklen (1994, p.134) afirmam que a 

entrevista “é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira que os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo.”  

O uso da entrevista semiestruturada como instrumento para construção de informações 

relevantes para análise dos discursos das professoras pauta-se na eficiência deste instrumento 

em relação ao produto discursivo que ele gera, pois, se “a palavra é o fenômeno ideológico 

por excelência [...] e o modo mais puro e sensível da relação social.” (BAKHTIN, 1999, p.36, 

grifos do autor), por meio dela podemos inferir aspectos ideológicos nos sentidos atribuídos 

pelas professoras às questões relativas ao nosso objeto de estudo.  

A palavra, enquanto signo social e instrumento da consciência, quando proferida, está 

carregada de ideologia. Bakhtin (1999) concebe a criação ideológica como entrelaçada e 

inseparável do discurso. Para ele, não existe consciência fora da ideologia, pois a palavra é 

um fenômeno ideológico e, ao mesmo tempo, alimento da consciência. Ademais dessa lógica, 

“a palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de 

interpretação.” (Ibidem, p.38). Logo, a ideologia é entendida como essencial para a análise do 

discurso dos sujeitos de nossa pesquisa uma vez que entendemos ser essencial considerar o 

caráter ideológico presente na compreensão dos sentidos atribuídos ao objeto estudado.  

Conforme Bakhtin, o conteúdo ideológico é o que determina a consciência individual 

dos sujeitos. Essa determinação da consciência se dá através do uso da linguagem num 

processo de interação social. Assim, ao analisar os discursos das professoras de espanhol do 
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IFNMG Campus Januária consideramos, assim como ensina Fiorin (2005), que “[...] a 

consciência é formada pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo de 

sua vida [...] e, na maior parte das vezes, reproduz esses discursos em sua fala.” (FIORIN, 

2005, p.35). Dessa forma, o que buscamos compreender nos discursos das professoras de 

espanhol do IFNMG Campus Januária são os sentidos que elas atribuem às práticas 

educativas no ensino do ELE no currículo integrado do IFNMG, sentidos estes imersos na 

visão de mundo construída por elas através da assimilação de discursos os quais tiveram 

contato ao longo da vida pessoal e das vivencias profissionais tanto fora quanto dentro do 

IFNMG.  

Entendemos as entrevistas semiestruturadas como o instrumento capaz de possibilitar 

um processo de troca em que os significados surgirão dos enunciados ali estabelecidos. Os 

discursos construídos dialogicamente através deste instrumento de pesquisa trazem em si 

sentidos ideológicos imbuídos de opiniões, crenças e valores, além de características relativas 

ao contexto histórico e social que influenciam significativamente nos sentidos atribuídos pelas 

professoras ao objeto de estudo.  

Conforme Bakhtin (2011, p.271), “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é 

de natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 

naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante.”. Nesse sentido, afirmamos 

que a entrevista é um diálogo em que o entrevistador, em nosso caso, a pesquisadora, não se 

posiciona ali como um ouvinte passivo. Além de realizar as perguntas, o entrevistador 

responde de imediato, através de gestos e expressões e, posteriormente, por meio do texto 

escrito baseado em sua compreensão e análise do discurso ali proferido. Conforme Bakhtin, 

“pergunta e resposta não são relações (categorias) lógicas; não podem caber em uma só 

consciência [...]. Se a resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo [...].” 

(BAKHTIN, 2011, p.408).  

Conforme Fernandes (2008), a linguagem é matéria do discurso e o discurso, por sua 

vez, é matéria da ideologia. Dessa forma, reconhecemos que os discursos das professoras de  

ELE do IFNMG Campus Januária a respeito das práticas educativas, produzidos através da 

entrevista semiestruturada, foram materializados através da linguagem e estão carregados de 

ideologia. Ao analisá-los, realizamos um processo de interpretação desta produção de sentidos 

considerando-a como parte das atividades sociais destas professoras. Entendemos que, no 

discurso, os sentidos das palavras não são estanques, mas sim são determinados de acordo 

com o lugar social em que se encontram seus interlocutores, pois “[...] a significação pertence 

a uma palavra enquanto traço de união entre os interlocutores, isto é, ela só se realiza no 
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processo de compreensão ativa e responsiva.” (BAKHTIN, 1999, p.132). Dessa forma, 

compreendemos que os dados produzidos pela entrevista, ou seja, os discursos imbuídos de 

sentidos, ao serem analisados mediante um processo de análise dialógica do discurso, não 

podem ser simplificados e reduzidos a uma mera conceituação.  

Conforme já citamos no início deste capítulo, nossa intenção não é de revelarmos 

verdades e certezas a respeito de nosso objeto de estudo, assim, ao fazermos a análise destes 

discursos, nos preocupamos em compreendê-los e interpretá-los sem perder de vista a 

consciência de que seus sentidos seriam interpretados considerando a interferência de nossos 

próprios sentidos. Nesse sentido, Bakhtin assevera que 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se 

forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu 

início [...]. (BAKHTIN, 2011, p.271). 

 

Desta maneira, consideramos o processo de compreensão como um ato dialógico, de 

intensa responsabilidade e cheio de visões diferentes a respeito do mesmo objeto. Assim, 

compreendemos que o processo de elaboração e aplicação das entrevistas e a análise dos 

dados obtidos através deste instrumento são atos decorrentes da reflexão interpretativa do 

pesquisador. 

Assim, num desses momentos de reflexão, mais precisamente ao longo do processo de 

elaboração do roteiro da entrevista semiestruturada, percebemos uma forte influência 

decorrente de nossa condição de pertencente àquele contexto estudado, pois também somos 

professoras de língua ELE no IFNMG Campus Januária. Em nossa pesquisa, encontramo-nos, 

pesquisadora e sujeitos da pesquisa, num mesmo local profissional, compartilhamos de 

anseios e realidades muito semelhantes. Esta situação nos levou à reflexão a respeito da 

importância do posicionamento exotópico da pesquisadora em relação às professoras, pois 

nossa condição de igualdade poderia influenciar um processo interpretativo empobrecido, não 

fosse o distanciamento estratégico da pesquisadora, tanto no processo de elaboração do 

instrumento de pesquisa quanto na análise dos discursos das professoras de espanhol do 

IFNMG Campus Januária. Neste sentido, concordamos com Bourdieu (2001) apud Crusoé 

(2010) a respeito da reflexividade do pesquisador em relação à sua pesquisa, pois, conforme 

este autor, somente esta atitude reflexiva nos permite, enquanto pesquisadores, perceber e 

controlar os efeitos da estrutura social no contexto em que se realiza a pesquisa.  
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Faz-se necessário explicitar que nossas entrevistas foram gravadas e, posteriormente, 

transcritas pela pesquisadora, que fez adaptações das falas das professoras para uma 

linguagem coloquial. Ressaltamos a importância deste momento de transcrição enquanto 

apreensão dos sentidos expressados nas falas dos sujeitos, uma vez que, além do discurso 

verbal emergido das entrevistas, também merece igual atenção o “não dito”, o gestual, a 

expressão, a entonação, pois, de acordo com Bakhtin, “o nível mais óbvio [...] da apreciação 

social contida na palavra é transmitido através da entonação expressiva.” (BAKHTIN, 1999, 

p.132, grifo do autor). Através da transcrição é possível reviver o momento da entrevista e 

captar elementos verbais e não verbais assegurando, assim, uma compreensão o mais próxima 

possível dos sentidos explicitados pelos sujeitos da pesquisa. 

O roteiro da entrevista semiestruturada (APÊNDECE C) aplicada às professoras de 

ELE do IFNMG Campus Januária foi elaborado na intenção de contemplar todos os aspectos 

entendidos por nós pesquisadoras, através de pesquisa bibliográfica necessária para a 

construção da fundamentação teórica deste presente trabalho, como relevantes em relação á 

sua influência nas práticas educativas realizadas pelas professoras. Para tal, dividimos a 

entrevista em quatro eixos temáticos com objetivos distintos, porém complementares entre si, 

conforme explicitado no quadro que segue: 

 

Quadro 4 – Síntese do roteiro da entrevista semiestruturada 

 

Eixo Temático Objetivos 

Eixo 1 - Formação Obter dados sobre a formação inicial das professoras com 

questionamentos que as levassem a refletir sobre a influência de 

suas formações em suas práticas educativas exercidas em sala de 

aula. 

Eixo 2 – 

Prática/Interdisciplinaridade 

Obter dados as respeito de como é a prática das professoras no 

ensino do ELE considerando aspectos como: uso de livro 

didático; trabalho com as quatro destrezas inerentes ao ensino-

aprendizagem de LE (fala, escrita, leitura e audição); “aspectos 

formais da língua” versus “formação cidadã”; problemas 

relativos ao ensino de língua estrangeira na escola. 

Eixo 3 - Aspectos interculturais 

presentes nas práticas educativas 

Obter informações sobre o entendimento das professoras a 

respeito do ensino de línguas estrangeiras baseado numa 

perspectiva de diálogo entre culturas, além de obter a 

compreensão delas sobre identidade e diferença. 

Eixo 4 - Prática educativa no 

currículo 

integrado/Interdisciplinaridade 

Obter informações sobre a relação que as professoras 

estabelecem entre as suas ações educacionais e o contexto de 

integração curricular no qual estão inseridas estas práticas. 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Cada um destes eixos foi composto por questões orientadoras pensadas de forma a 

levar à compreensão a respeito dos sentidos atribuídos pelas professoras de ELE sobre as 

práticas educativas realizadas em sala de aula.  

Concordarmos com Crusoé ao explicitar sua opção em apresentar seu roteiro de 

entrevista no corpo de seu texto por “entender que a entrevista é parte integrante e 

fundamental no processo de produção dos dados e não somente um instrumento de coleta de 

dados” (CRUSOÉ, 2010, p.60, nota). Porém, esclarecemos que optamos por expor no corpo 

do nosso texto uma síntese do roteiro de nossa entrevista, pois nossa intenção, neste 

momento, é apresentar os objetivos das perguntas elaboradas de acordo com cada eixo 

temático. 
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4  ANÁLISE DOS DISCURSOS E DOS SENTIDOS DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

Na realidade, não são palavras que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

de um sentido ideológico ou vivencial.  

 

BAKHTIN, 1999 

 

 

 

O conteúdo ideológico e vivencial da linguagem reflete a diversidade da experiência 

social dos sujeitos. Na prática, somos sensíveis a essa diversidade inerente aos atos de fala, 

pois “a língua, em seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à 

vida.” (BAKHTIN, 1999, p.96).  

Sob essa ótica, e com a colaboração das professoras Frida e Isabel, professoras de ELE 

do IFNMG Campus Januária, tratamos, neste capítulo, dos discursos acerca do entendimento 

constituído por elas sobre as práticas educativas do ensino de língua espanhola num contexto 

de integração curricular. De tal maneira, ocupamo-nos da análise das palavras proferidas por 

estas professoras, ou seja, das informações produzidas nas situações dialógico/discursivas 

provenientes das entrevistas semiestruturadas. A proposta do uso deste instrumento para a 

construção das informações necessárias para a análise do nosso objeto se deve ao fato de que 

a entrevista nos possibilita o acesso aos sentidos atribuídos à prática educativa através do 

processo de interação verbal dos sujeitos. As narrativas produzidas por essa interação nos 

forneceram posicionamentos e concepções individuais carregadas de valores, crenças, 

experiências e ideologias.  

Estes dados foram discutidos através do entrelaçamento de fragmentos discursivos das 

professoras com as abordagens teóricas e metodológicas utilizadas na fundamentação deste 

estudo. Vale reafirmar neste momento que, para a análise dos dados baseamo-nos nos 

preceitos bakhtinianos da análise dialógica do discurso. Conforme Bakhtin (2011), o 

enunciado, enquanto plenitude do discurso é uma unidade da comunicação discursiva, 

portanto, possui um sentido que requer uma compreensão responsiva e “a compreensão 

responsiva do conjunto discursivo é sempre de índole dialógica.” (BAKHTIN, 2011, p.332). 

Para Bakhtin, 

[...] todas as palavras (enunciados, produções de discurso e literárias), além 

das minhas próprias, são palavras do outro. E toda a minha vida é uma 

orientação nesse mundo; é reação às palavras do outro [...], a começar pela 
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assimilação delas (no processo de domínio inicial do discurso) e terminando 

na assimilação das riquezas da cultura humana. (p.379).  

 

Nesse sentido, entendemos os discursos das professoras como suas visões de mundo, 

como mais uma riqueza da cultura humana que foi expressa através da palavra e “a palavra do 

outro coloca diante do indivíduo a tarefa especial de compreendê-la.” (ibidem). Bakhtin 

desenha uma filosofia da linguagem centrada no movimento dialógico de enunciados 

produzidos em contextos reais. Através de nossos estudos sobre a obra deste filósofo russo, 

pressupomos que agir responsavelmente demanda atitudes responsivas do eu para mim, do eu 

para o outro e do outro para mim. (BAKHTIN, 2010). Firmamo-nos, então, nestes preceitos 

de Bakhtin para nortear nosso movimento de compreensão e análise dos sentidos dos 

discursos das professoras de ELE do IFNMG Campus Januária a respeito do objeto de nosso 

estudo. 

Apesar de entender que a completude da compreensão dos discursos dos sujeitos se 

deu através do entrelaçamento dos quatro eixos temáticos delimitados na elaboração de nosso 

instrumento de produção dos dados (formação, prática, aspectos interculturais presentes nas 

práticas educativas e prática educativa no currículo integrado/interdisciplinaridade), por 

motivo de organização textual, neste capítulo, optamos por tratar cada um destes temas em 

uma seção distinta.  

 

4.1 Contribuições da formação inicial para a prática educativa: sentidos atribuídos pelas 

professoras de ELE 

 

O processo de compreensão é ativo e criativo. Para Bakhtin (2011), quem compreende 

participa do diálogo e continua a criação de seu interlocutor atribuindo riqueza ao que já foi 

dito. De maneira bastante eficiente para o nosso entendimento, Baudelaire (1990) expõe a 

respeito da compreensão enquanto ato criativo da seguinte maneira: “na música, como na 

pintura, e até mesmo na palavra escrita, que é a mais positiva das artes, há sempre uma lacuna 

completada pela imaginação do ouvinte.” (p.33). 

Essa forma de interpretar a compreensão como ato criativo nos remete às questões 

relativas ao processo de formação docente, em que se começa o processo de construção de 

conhecimento na formação inicial e dá-se continuidade a este processo ao longo do percurso 

profissional, ou seja, através da experiência docente. Entendemos que para que este processo 

ocorra desta forma, é necessário que o percurso da formação inicial se dê tal qual afirma 
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Paulo Freire (1996, p.12): “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção.”  

Assim, entendemos o processo de formação inicial docente como o momento de se 

aprender a produzir conhecimento. E é a partir da maneira que se organiza o currículo dos 

cursos de Letras Espanhol que este conhecimento será embutido nos futuros professores. 

Partindo do pressuposto de que “ensinar a ensinar espanhol”
6
 é o procedimento mais 

adequado quando se prioriza saberes que visam a formação profissional do professor de ELE , 

cremos ser possível que estes sujeitos sejam capazes de criar novas estratégias de ensino desta 

língua em diferentes contextos pelos quais passarem ao longo de suas trajetórias de trabalho.  

Esta seção tem por objetivo a análise dos sentidos atribuídos pelos sujeitos desta 

pesquisa a respeito da influência de suas trajetórias de formação em suas práticas educativas 

como professoras de ELE na educação básica. Para tal, sentimos a necessidade de tratarmos 

sobre conceitos inerentes ao tema da formação de professores na área de Letras. Em nosso 

caso, nos interessa buscar uma compreensão a respeito do processo de formação profissional 

do professor de ELE. 

O processo de formação de professores constitui um objeto de estudo diferente do 

nosso, que são as práticas educativas do ensino do ELE. Porém, compreendemos que ao 

discutir as práticas educativas faz-se necessário perpassar pela formação docente. Ao buscar 

uma compreensão sobre como nossos cursos de Letras Espanhol ou Letras 

Português/Espanhol ensinam a ser professor de Língua Espanhola para brasileiros, 

concluímos que esta demanda “convoca interdisciplinaridades de maneira muito particular” 

(DAHER; SANT’ANNA, 2011, p.55).  

Compreendemos, assim como Paraquett (2012), que os saberes necessários para a 

formação profissional do professor de língua espanhola devem relacionar-se à função política 

do ensino do espanhol a brasileiros. Por esse motivo, através de entrevistas semiestruturadas, 

levamos as professoras de espanhol do IFNMG Campus Januária a resgatarem em suas 

memórias as disciplinas trabalhadas em suas formações iniciais que tiveram como foco 

ensinar os saberes necessários para que elas se tornassem professoras de espanhol, assim 

como também foi de nosso interesse saber se as disciplinas ofertadas no curso de Letras 

Espanhol frequentados por elas, direcionavam-se ao ensino de abordagens/ métodos de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (como se aprende línguas estrangeiras) ou 

                                                           
6  Para usar a expressão “ensinar a ensinar espanhol”, partimos do texto de Daher e Sant’Anna (2011) que 

afirmam que “a formação de professores de ELE costuma ser orientada por uma visão equivocada a respeito do 

que se sabe sobre aprender línguas e não sobre como ensiná-las.” (p.64). Trataremos a este respeito mais 

adiante. 
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preocupavam-se em ensinar a como pensar na prática considerando as individualidades e 

especificidades de cada contexto (como se ensina línguas estrangeiras).  

Para a compreensão das análises dos discursos das professoras a respeito dos 

processos de formação inicial vivenciados por elas, cremos ser necessário traçarmos, de 

maneira breve, a trajetória do ensino do espanhol no Brasil.  

Segundo Paraquett (2009), o ensino da Língua Espanhola como língua estrangeira nas 

escolas iniciou-se, no Brasil, em 1919, quando o Colégio Dom Pedro II passou a oferecer esta 

disciplina como optativa, mantendo-se assim até 1925. Após esse acontecimento, o ensino do 

espanhol foi sofrendo altos e baixos em nosso país. Vivenciou momentos positivos, como 

quando foi “reconhecido como uma das línguas do ensino médio, ao lado do português, latim, 

grego, francês e inglês” (PARAQUETT, 2009, p.125), de acordo com o decreto-lei (N.4.244) 

de 1942. E também momentos negativos quando, por exemplo, permaneceu escanteada, por 

algumas décadas, devido ao ensino quase que exclusivo do inglês nas escolas, respaldado 

pelas Leis de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 e de 1971, que rezavam que as escolas 

deveriam dar privilégio a pelo menos uma língua estrangeira moderna, mas não especificavam 

qual língua estrangeira deveria ser ensinada, deixando essa escolha a cargo das instituições de 

ensino e fazendo com que o inglês reinasse enquanto única língua estrangeira ensinada nas 

escolas brasileiras durante muitos anos “talvez pelo (falso) caráter utilitário que essa língua 

tem no imaginário da classe média brasileira” (PARAQUETT, 2009, p.125). 

Ainda segundo Paraquett (2009), em 1979 os Centros de Línguas Estrangeiras 

Modernas surgiram no Brasil trazendo uma nova abordagem para o ensino de línguas 

estrangeiras e incorporando para si uma responsabilidade pelo ensino dessas línguas que 

deveria ser das escolas regulares. 

Diante desse histórico, composto por altos e baixos no ensino do Espanhol no Brasil, 

percebemos que a formação destes professores sempre refletiu esta realidade.  De acordo com 

Barreto, Freitas e Vargens (2009), as faculdades de Letras, no Brasil, surgiram, nos anos 30, 

em meio aos projetos da Faculdade de Filosofia. Em 1939, surge o primeiro curso de Letras 

Neolatinas, no Rio de Janeiro, obedecendo ao Decreto-Lei n. 1.190 (BRASIL, 1939). No 

curso de Letras Neolatinas, estuda-se o português, o espanhol, o francês e o italiano, além de 

suas respectivas literaturas. Porém, Paraquett (2006) informa que o perfil do curso tem como 

foco o Beletrismo
7
, concentrando-se nos estudos literários, deixando os estudos linguísticos e 

                                                           
7 O termo “beletrismo”, derivado do francês “belles lettres”, em português, “belas letras”, tem como sentido a 

apreciação literária. Desta forma, compreendemos neste trabalho que um curso de Letras voltado ao beletrismo 
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metodológicos em segundo plano. Inferimos, desta afirmação, que não havia uma 

preocupação com os aspectos relativos à formação de professores para o ensino básico.  

A reforma universitária, proposta pelo parecer n. 283-62 de Valnir Chagas, do 

Conselho Federal de Educação (CFE), aprovado em 1962 e incorporado pela Lei de Diretrizes 

e Bases de 1968 (FIORIN, 2006) extinguiu o antigo modelo do curso de Letras, com 

habilitação em Neolatinas, e instituiu habilitações distintas para cada um dos idiomas das 

Letras Neolatinas. Daher (2010) salienta que a LDB nº 5.540 de 1968 (BRASIL, 1968) 

decretou o vínculo da formação universitária ao ensino regular básico. Logo depois, em 1969, 

a Resolução nº 9, de 10 de outubro de 1969 (BRASIL, 1969), determina a forma de 

organização dos cursos de licenciaturas estabelecendo a obrigatoriedade da prática de ensino 

das matérias que são objeto de habilitação profissional sob a forma de estágio supervisionado 

realizado em situação real. Cabe ressaltar que nos anos 70 o espanhol não estava presente no 

currículo escolar do ensino básico, portanto, em relação ao curso de Letras 

Português/Espanhol, as práticas de ensino para a habilitação em espanhol eram escassas, uma 

vez que pouquíssimas escolas ofereciam essa disciplina em seus currículos.  

Neste momento, os cursos de letras deveriam oferecer formação de professores para o 

ensino básico, mas, como não havia demanda para o ensino básico, a maioria dos formados 

era absorvida por outras modalidades de ensino, o que afeta diretamente o processo de 

formação destes profissionais, conforme afirma Fernández.  

[...] os cursos de Licenciatura, que deveriam preocupar-se basicamente com 

a formação de professores para o Ensino Básico, passaram a ter que atender, 

também, a outros propósitos, como a preparação de professores para 

lecionarem em cursos livres, em empresas, em aulas individuais, em grupos 

com fins específicos, nos Centros de línguas mantidos pelas redes públicas e 

nos cursos preparatórios para o vestibular, mesmo que tal formação não 

esteja prevista nos documentos oficiais. (FERNÁNDEZ, 2008, p. 277) 

 

Mais tarde, em 1991, a assinatura do Tratado de Assunção, entre Argentina, Paraguai e 

Brasil, fez com que o Brasil fizesse parte oficialmente do MERCOSUL (Mercado Comum do 

Sul). Esse fato político e econômico deu maior visibilidade à Língua Espanhola no Brasil e foi 

o gatilho para que se começasse a ocorrer mudanças positivas em relação ao ensino do 

Espanhol neste país. Logo, com a LDB de 1996, ocorre certa expansão do Espanhol no Brasil, 

pois a referida lei nos fala em plurilinguismo
8
, o que sugere a escolha de mais de uma língua 

                                                                                                                                                                                     
tem como principal característica o estudo das literaturas, em detrimento aos estudos das disciplinas didáticas e 

pedagógicas. 
8
  Ocorrência de várias línguas num  mesmo contexto. Aqui entendido como a oportunidade aprendizagem de 

outras línguas estrangeiras diferentes do inglês. 
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estrangeira pela comunidade escolar. Assim, abriu-se caminho para o ensino de outra língua 

estrangeira diferente do inglês.  

Vivenciamos recentemente o resgate do ensino da Língua Espanhola nas escolas 

regulares através da assinatura da lei 11.161 de agosto de 2005 que garantia o direito dos 

jovens brasileiros a aprenderem essa língua nas escolas. Este fato representou uma conquista 

para a sociedade brasileira, uma vez que impulsionou a busca pelo direito ao plurilinguismo. 

Porém, em 16 de fevereiro de 2017, o presidente Michel Temer sancionou a Medida 

Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, que, ao reformular o ensino médio no Brasil, 

dentre outras ações, revoga a lei 11.161/2005.  

Apesar de a lei ter validade a partir da sua sanção, as escolas precisam esperar a 

definição do conteúdo da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) para implantarem as 

mudanças previstas nesta lei. Depois da publicação da BNCC, que está prevista para o ano de 

2017, as escolas estabelecerão o cronograma de implantação das alterações no ano letivo 

seguinte e iniciarão o novo ensino médio no segundo ano letivo. Assim, caso se concretize a 

previsão da publicação da BNCC no ano de 2017, as mudanças somente ocorrerão a partir do 

ano de 2019. Portanto, este assunto é extremamente recente e não existem pesquisas 

concluídas, quiçá em andamento, a respeito da situação do ensino do espanhol após a 

revogação da lei que garantia a oferta do ensino desta língua estrangeira para alunos do ensino 

médio. Cabe a nós, enquanto pesquisadores, aguardar os próximos acontecimentos para, a 

partir daí, realizarmos estudos e pesquisas sobre o novo panorama que se instaura a respeito 

do ensino do espanhol no Brasil.  

Por hora, nossa pesquisa centra-se na realidade da obrigatoriedade da oferta do ensino 

do espanhol no ensino médio, mesmo porque as pesquisas bibliográficas que balizaram nosso 

referencial teórico foram realizadas em meio à tramitação da MP nº 746 pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado e nossas entrevistas foram feitas poucos dias antes da sanção da lei 

que regulamenta estas mudanças no ensino médio. Assim, seguiremos nossas análises sem 

considerar tais mudanças, mas lamentando o panorama de retrocesso que estamos 

vivenciando desde a retirada do direito de ensinar e aprender a língua espanhola nas escolas 

brasileiras. 

Ao falarem de suas formações iniciais, as professoras foram instigadas a fazer um 

resgate em suas memórias, pois Isabel terminou sua graduação em Letras Espanhol em 2006 e 

Frida em 2013. Dessa forma, seus enunciados têm um viés de registros conscientes, porém 

vivenciados num tempo e contexto histórico do passado. Portanto, ao refletirem sobre suas 

formações em Letras Espanhol, as professoras exprimem um discurso ressignificado, pois 
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“não se pode mudar o aspecto efetivamente material do passado, no entanto, o aspecto do 

sentido, o aspecto expressivo, falante, pode ser modificado, porquanto é inacabável e não 

coincide consigo mesmo (ou é livre)” (BAKHTIN, 2011, p.396). Assim sendo, nossa 

compreensão sobre os discursos proferidos pelos sujeitos de nossa pesquisa a respeito de suas 

formações iniciais foram compreendidos com base numa “visão do sentido vivo da vivência 

na expressão, uma visão no fenômeno internamente compreendido, por assim dizer, 

autocompreendido.” (ibidem). 

A respeito da enunciação do outro, Bakhtin (1999) afirma que 

Toda a essência da expressão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o 

que pode ser ideologicamente significativo, tem sua expressão no discurso 

interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 

privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. 

Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o “fundo perceptivo”, é 

mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção 

com o discurso apreendido do exterior. (p.147). 

 

Desta forma, operando a junção de nosso discurso interior com o discurso exterior 

(enunciações das professoras de ELE), é que se fez a nossa análise a respeito das falas das 

professoras de ELE do IFNMG Campus Januária, pois, enquanto pesquisadora, nos situamos 

num distanciamento exotópico em relação aos sujeitos desta pesquisa. Porém, conforme já foi 

citado em outro momento deste trabalho, a pesquisadora é professora de ELE do IFNMG 

Campus Januária. Além disso, teve sua formação inicial na mesma turma da professora Isabel 

e participou da formação inicial da professora Frida enquanto tutora presencial do curso de 

Letras Espanhol frequentado por ela. Portanto, as vivencias relatadas por Isabel e também por 

Frida foram também vivenciadas pela pesquisadora, mesmo que, no caso de Frida, numa 

posição diferente. É claro que consideramos o fato de que cada ser tem a sua percepção de um 

mesmo acontecimento ou vivências compartilhadas, porém, ao entrar em contato com os 

discursos das professoras a respeito de um momento que também foi vivenciado pela 

pesquisadora, o que Bakhtin (1999, p.147) chamou de “fundo perceptivo” foi ativado de 

forma mais profunda devido às circunstâncias da vivência da pesquisadora no mesmo tempo, 

espaço e contexto histórico das professoras entrevistadas.  

Por considerarmos ser a formação docente na perspectiva da profissionalização um 

tema bastante relevante, no momento das entrevistas, as professoras foram levadas a refletir a 

respeito dos saberes ofertados em suas formações iniciais que contribuíram para que elas se 

tornassem profissionais do ensino da língua espanhola. A respeito da profissionalidade, 

Martins e Soares (2015), a entendem 
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[...] como o conjunto de saberes, competências, atitudes e valores construído 

e reconstruído de forma permanente e coletiva pelos profissionais, que 

configura a identidade profissional coletiva e concorre para uma atuação 

profissional competente, crítica e autônoma. (p.63).  

 

Em relação à formação de professores de espanhol, concordamos com Paraquett 

(2012) que expressa sua opinião a respeito destes saberes necessários à profissionalização do 

professor de espanhol afirmando que estes devem relacionar-se com a função política do 

ensino de espanhol a brasileiros, em conformidade com a legislação referente à educação 

nacional. Conforme já explicitado em outro trabalho Fraga, Diamantino e Barreto (2016), 

reconhecemos e concordamos com Almeida Filho (2006) quando este autor, ao discorrer 

sobre o currículo dos cursos de Letras, constata a necessidade de mudanças que vão além da 

preparação para apenas saber o idioma e ter noção de ensino.  

Através da análise das informações produzidas pela entrevista, esperamos 

compreender como se deu o processo de formação inicial das professoras de ELE do IFNMG 

Campus Januária no tocante à influência deste momento vivenciado por elas em suas práticas 

educativas. Para tal, perguntamos, de início, qual a avaliação que elas faziam a respeito de 

seus processos de formação inicial no que tange aos saberes necessários para que se 

tornassem professoras de espanhol. Logo depois, realizamos mais duas perguntas: uma sobre 

as disciplinas que trabalharam os saberes relacionados à função profissional e política do 

ensino do espanhol a brasileiros e outra a respeito do direcionamento das disciplinas ofertadas 

no curso, ou seja, se ensinavam abordagens/ métodos de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras (como se aprende línguas estrangeiras) ou preocupavam-se em ensinar a como 

pensar na prática considerando as individualidades e especificidades de cada contexto (como 

se ensina línguas estrangeiras). A seguir, trataremos cada uma das respostas a essas perguntas 

de maneira mais aprofundada. 

Para Bakhtin (2011, p.140), “qualquer memória do passado é um pouco estetizada 

[...]” e é a partir desta premissa bakhtiniana que compreendemos alguns significados 

explicitados pelas professoras ao responderem as questões feitas a elas sobre suas formações 

iniciais. Ao avaliarem os processos de formação inicial no que concerne aos saberes 

necessários para que se tornassem professoras de espanhol, as visões de Frida e de Isabel são 

distintas em relação à influência deste processo em suas práticas. Frida respondeu à primeira 

pergunta da seguinte maneira: 

Eu avalio como bom. Pra mim foi muito bom a minha formação. Realmente 

me preparou pra enfrentar a sala de aula, principalmente de língua 

estrangeira e de língua espanhola. (FRIDA)  
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Percebemos nesta fala de Frida um discurso bastante sucinto, breve. Apesar de ela 

afirmar que sua formação no curso de Letras Espanhol a tenha preparado para enfrentar a sala 

de aula, acreditamos que este enunciado é influenciado pelo fato de ela ter concluído o curso 

de Letras Inglês na modalidade presencial seis anos antes de terminar o curso de Letras 

Espanhol, feito na modalidade à distância. Assim, a experiência vivenciada em sala de aula 

como professora de inglês, proporcionou a ela saberes que facilitaram a compreensão de 

como trabalhar com a disciplina de língua espanhola. Esta compreensão nos foi confirmada 

quando, ao final da entrevista, esta professora diz: 

Eu acho que a bagagem minha de inglês ajudou muito, muito, muito. Até 

porque estou fazendo a pós-graduação em Metodologia do Ensino de Língua 

Inglesa e a bagagem que isso me trouxe “tá” me ajudando MUITO
9
 a passar 

o conhecimento de diferentes formas pra esses alunos. Certo? Então eu acho 

que me ajudou MUITO. [...] Então... (o curso de pós-graduação) me auxiliou 

porque trouxe outras disciplinas que me ensinaram a trabalhar de diferentes 

formas em sala de aula. [...] (As disciplinas que trabalham com formação 

docente) são importantes! Então, me ajudou. Pra mim... eu acho que me 

ajudou. Sem elas é como se falasse assim: eu não sou professor! São as 

principais, né? Porque realmente elas vão mostrar como é a realidade dentro 

de sala de aula. (FRIDA) 

A professora Isabel, em seu discurso, faz uma análise mais detalhada e mais próxima 

do que acreditamos ser a realidade dos cursos de formação de professores em nosso país. Ao 

responder nossa primeira pergunta sobre como ela avalia sua formação inicial a respeito dos 

saberes necessários para que ela se tornasse professora de espanhol, Isabel diz o seguinte: 

Olha... A formação inicial, embora ela seja importante, na verdade ela dá 

uma base pra que a gente tenha uma formação ampla sobre a língua 

espanhola. Mas... Eu percebo que, às vezes, aquela formação teórica 

universitária ela é muito distante da realidade que a gente enfrenta em sala 

de aula. E... Essa formação inicial, ela foi importante, ela me deu uma base 

grande, mas, dentro da sala de aula, o processo foi um pouco diferente. Eu 

pude aprender na prática. (ISABEL) 

 

Esta fala de Isabel nos remete à realidade brasileira a respeito dos cursos de formação 

de professores, em nosso caso, da área de Letras Espanhol. Ao dizer que a formação teórica 

universitária é muito distante da realidade que enfrentamos em sala de aula, Isabel faz uma 

reflexão sobre a separação existente e bastante perceptível entre o ensino da teoria e da prática 

no currículo dos cursos de Letras. A esse respeito, Souza e Barreto (2015, p.75) afirmam que 

“a formação do professor tem sido tomada ao longo de muitas décadas como o acúmulo de 

                                                           
9
  Neste caso, utilizamos esta palavra em caixa alta para expressar uma entonação mais acentuada usada na fala 

da professora.  Registrar esta entonação é importante para que tenhamos uma compreensão mais precisa do 

discurso da professora. 
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um aparato teórico entendido como meio para atingir as competências necessárias para o 

exercício da ação docente.” Ora, através da enunciação de Isabel, coferimos à constatação de 

Souza e Barreto um caráter verídico. As autoras defendem ainda que  

[...] precisamos agir pela incorporação de uma práxis educacional que ensina 

o aprender a ensinar, a pesquisar e a criar o habitus de professoralidade e 

seus gestos de docência por meio de reflexões e autorreflexões que 

impactam na transformação de práticas pedagógicas e na incorporação de 

outras referências para a docência. (SOUZA; BARRETO, 2015, p.82). 

 

Ao responderem à primeira pergunta que tratou do reconhecimento das professoras 

sobre os saberes necessários para suas formações enquanto professoras de espanhol, um fato 

nos chamou atenção e nos mostrou a falta de impacto das disciplinas relativas à formação dos 

sujeitos enquanto professores nos cursos de Letras Espanhol: as duas professoras entenderam 

que os saberes necessários para que se tornassem professoras de espanhol estavam ligados à 

proficiência da língua estrangeira e não à formação profissional enquanto professoras. Isabel, 

ao dizer que “a formação inicial, embora ela seja importante, na verdade ela dá uma base pra 

que a gente tenha uma formação ampla sobre a língua espanhola.” (ISABEL), nos leva a 

compreender que, para ela, os saberes necessários para que ela se tornasse professora de 

espanhol estão relacionados com o domínio da língua espanhola.  

A este respeito, Frida, em sua resposta à segunda pergunta que pedia para identificar, 

na sua formação inicial, as disciplinas lecionadas que trabalharam os saberes relacionados à 

função profissional e política do ensino do espanhol a brasileiros, respondeu-nos listando as 

disciplinas que ensinam língua espanhola. A saber: 

É... Tivemos Língua Espanhola I, Língua Espanhola II. É... Legislação 

Educacional. Tivemos várias disciplinas. Conversação também foi uma das 

disciplinas. Que eu esteja me lembrando, essas. (FRIDA) 

 

Percebemos, a partir dos discursos das professoras, um problema típico da formação 

de professores da área de Letras/línguas estrangeiras: a crença de que os saberes realmente 

relevantes para se tornarem professor de língua estrangeira é a proficiência na língua 

ensinada, ou seja, o domínio das habilidades do espanhol, em nosso caso, seria o saber 

necessário capaz de preparar um sujeito para ser professor de ELE.  

Conforme Daher e Sant’Anna (2011), ao tratarmos da formação do professor de 

espanhol, é necessário dialogar com o mundo do trabalho. Segundo estas autoras, na década 

de 30, na organização das primeiras universidades de Letras no Brasil, este diálogo não 

acontecia, pois o que se esperava dessa formação era a ênfase nos estudos literários, 

filosóficos e eruditos, deixando os procedimentos de formação profissional para a Faculdade 

de Educação. Através destes dados e também dos discursos das professoras entrevistadas em 
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nossa pesquisa, podemos inferir que, apesar de terem ocorrido várias mudanças desde os anos 

30 até a atualidade, tanto nos currículos dos cursos de Letras quanto nas questões políticas 

relativas ao ensino de línguas estrangeiras em nosso país, ainda encontramos resquícios desta 

lacuna existente entre as disciplinas de língua estrangeira e as disciplinas voltadas para a 

formação profissional do professor nos cursos de Letras Espanhol.  

Outro aspecto explicitado por estas autoras e também confirmados nos discursos de 

nossas professoras de ELE do IFNMG Campus Januária, é o fato de a formação do professor 

de ELE costumar “ser orientada pelo que se sabe sobre aprender línguas e não sobre como 

ensiná-las.” (DAHER; SANT’ANNA, 2011, p. 64). Esta premissa é o foco de nossa terceira e 

última pergunta em relação ao processo de formação inicial de nossos sujeitos de pesquisa. 

Ao serem perguntadas se em sua formação inicial, as disciplinas ofertadas direcionavam-se ao 

ensino de abordagens/ métodos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (como se 

aprende línguas estrangeiras) ou preocupavam-se em ensinar a como pensar na prática 

considerando as individualidades e especificidades de cada contexto (como se ensina línguas 

estrangeiras), obtivemos as seguintes respostas: 

Da primeira forma. [...] Eles se preocupavam assim: os métodos que pode 

ensinar uma língua estrangeira, que vai facilitar pra que o aluno aprenda, que 

adquira aquela língua. (FRIDA) 

Olha... A formação inicial é... as disciplinas, elas eram direcionadas, pelo 

menos que eu me lembre, a maioria (das disciplinas) é... direcionadas ao 

ensino de abordagens e métodos de ensino de aprendizagem de língua 

estrangeira. Pouco se preocupava como se pensar na prática, considerando as 

individualidades, especificidades de cada contexto. É como eu disse no 

início, essa parte ficou é... é... a responsabilidade foi da gente. A gente foi 

responsável por isso (pensar na prática considerando as individualidades e 

especificidades de cada contexto) na prática e aprendeu isso na prática e não 

houve nenhuma formação inicial pra que a gente pudesse ter um 

conhecimento melhor quando fosse exercer a prática. (ISABEL). 

Em relação ao contexto de formação de professores de ELE, entendemos que ensinar 

como se aprende espanhol se reduz a ensinar ao futuro professor de espanhol a conhecer e 

seguir modelos educativos como se fossem receitas prontas que produzem conhecimentos, 

que permitem a aquisição da língua estrangeira quando seguidos passo a passo. Já o processo 

de formação baseado em ensinar a ensinar espanhol valoriza a relevância de articulação entre 

o conteúdo linguístico e a atividade a ser realizada em situação de trabalho (DAHER; 

SANT’ANNA, 2011). Neste caso, articula-se o ensino de língua e literatura com os interesses 

da comunidade escolar, ou seja, com as necessidades dos sujeitos que frequentam a educação 

básica.  
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Amorim e Nunes (2015) afirmam que uma formação docente inadequada reflete em 

ações pedagógicas inadequadas. Para eles, a formação não possui como função somente a 

aquisição de conhecimentos técnicos, mas sim a contribuição para que os professores 

aprendam a refletir sobre suas práticas, pois esta reflexão possibilita sua transformação. Por 

isso, faz-se extremamente importante e necessário que se ofereça ao futuro professor 

condições para que ele possa analisar criticamente o contexto no qual acontece sua prática 

educativa. E é dessa forma que entendemos ser ensinar a ensinar espanhol: propiciar ao futuro 

professor os instrumentos para que ele consiga realizar essa reflexão sobre sua prática em 

cada contexto em que ela se encontre afinal, “aprende-se a docência enquanto licenciando e 

continua-se a aprender e apreendê-la, quando do exercício como professor.” (SOUZA; 

BARRETO, 2015, p.74). A partir disso, inferimos que Isabel, ao enunciar – “eu pude 

aprender na prática.” – se referia a este saber reflexivo inerente à profissão docente. 

Concluímos, através deste estudo sobre a formação dos professores de ELE, o quão 

importante é o processo de formação docente para a construção da identidade dos professores. 

A partir da reflexão sobre seus processos de formação inicial, pudemos reconhecer aspectos 

de suas formações que influenciam nas práticas educativas realizadas por Isabel e por Frida 

em seus contextos de trabalho. Tudo o que estas professoras escolhem para compor a sua 

prática está diretamente relacionado e entrelaçado à sua posição discursiva. Por esse motivo, 

entender seu processo de formação nos ajuda na compreensão a respeito de sua prática 

educativa e nos auxilia neste itinerário de análise dialógico/discursiva de suas falas a respeito 

da prática exercida por elas em sala de aula como professoras de ELE do IFNMG Campus 

Januária.  

 

4.2 A prática educativa no ensino das professoras de ELE do IFNMG Campus Januária 

 

Na continuidade da investigação, os sujeitos da pesquisa expuseram relatos sobre suas 

práticas em sala de aula de ELE no IFNMG Campus Januária. Em seus discursos, as 

professoras explicaram a respeito do uso do livro didático, trataram sobre o uso das quatro 

destrezas inerentes ao ensino de língua estrangeira (leitura, escrita, fala e audição) em sala de 

aula, expuseram aspectos relativos às escolhas de textos para trabalharem em sala de aula, 

articularam sobre a formação cidadã sugerida pelos PCN para o ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira e relataram problemas enfrentados pelo professor para ensinar sua 

disciplina na escola.  
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4.2.1 O uso do livro didático nas aulas de ELE 

 

A respeito do uso do livro didático, percebemos que as duas professoras o utilizam, 

porém não o seguem como único direcionamento para seus planejamentos de aulas. Além do 

livro didático, elas ainda utilizam outros materiais diferentes em suas aulas como textos da 

internet, atividades de outros livros adaptadas por elas para a realidade que encontram em 

seus contextos de trabalho. Frida explica que trabalha nas três séries do ensino médio, mas 

que, ao usar o livro didático, não segue a sequência da série do livro. Isto é, ela pode 

trabalhar, por exemplo, num primeiro ano com o livro relativo ao terceiro ano, ou vice versa. 

Segundo ela, dependendo da matéria que irá ensinar em cada turma é que ela elege qual dos 

livros irá usar: o do primeiro ano, o do segundo ano ou o do terceiro ano. Além disso, utiliza 

também outros materiais diferentes do livro didático. Podemos confirma isto nos seguintes 

fragmentos da fala de Frida: 

O livro didático eu utilizo como um suporte. [...] Até porque eu tenho... livro 

didático... como eu ensino... dou aula pro ensino médio, então eu utilizo o 

livro número 1, 2 e 3. [...] Só que eu faço uma mesclagem desses livros, 

certo? Alguns dias eu pego o livro número 1 porque a matéria que “tá” na 

ementa do campus... Eu utilizo o livro 1, mas as vezes eu posso me recorrer 

ao livro 2 pra passar essa matéria pra eles também. Mas é um suporte, certo? 

[...] Ah... Eu passo atividades (que não estão no livro) pra eles. (FRIDA). 

 

A professora Isabel, em sua resposta a respeito da utilização do livro didático, assume 

uma perspectiva mais elaborada em sua justificativa de não usar o livro didático como suporte 

principal para os planejamentos de suas aulas. Para ela, muitos livros estão desatualizados, ou 

contêm informações a respeito de um único país falante da língua espanhola ou trata as 

situações de fala mediante um único contexto. Por esses motivos, ela prefere utilizar outros 

recursos e outros livros para que possa abranger vários contextos diferentes e até compará-los. 

Analisemos seu enunciado para afirmarmos estas informações. 

 

Utilizo o livro didático, mas não um único livro didático. Eu sempre utilizo 

vários [...] outros textos relacionados ao ensino da língua espanhola porque 

eu considero que muitos livros [...] são [...] ou estão [...] com informações 

mais antigas. Ou então, estão direcionados à realidade de um único país, e aí 

eu gosto de utilizar outro material para que eu possa até fazer comparações 

[...] sobre a língua espanhola em diversos contextos. [...] Pego [...] 

informações também da internet que atualiza a gente também de diversos 

modos. O livro didático ele é importante [...] no meu [...] ensino. [...] Na 

minha prática de sala de aula ele não é o único recurso que eu utilizo para 

dar minhas aulas. (ISABEL). 
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Em suas análises a respeito da linguagem no Círculo de Bakhtin, Sobral (2009) a 

descreve como fruto de uma tensão entre significados estáticos e amplitude social e histórica. 

 

[...] a linguagem é para o Círculo um sistema semiótico aberto que se 

sustenta numa dialética entre um plano convencional dotado de certa 

estabilidade, isto é, um núcleo centrípeto, um componente que tende à 

permanência, e um plano marcado pela instabilidade, ou seja, um plano de 

caráter centrífugo. A linguagem é, por conseguinte, fruto de uma tensão 

dialética contínua entre estabilidade e instabilidade, entre a cristalização de 

significações e a amplitude dos temas sociais e historicamente possíveis. A 

compreensão da linguagem nesses termos tem como centro, e já o dissemos, 

a inter-ação linguística, uma inter-ação entre sujeitos concretos, ação em que 

sempre se fazem presentes diferentes formas de apropriação do mundo. 

(SOBRAL, 2009. p.89).  

 

Desta maneira se deu o processo de significação a respeito dos discursos sobre o uso 

do livro didático analisados em nosso trabalho. A nossa compreensão da linguagem das 

professoras Frida e Isabel consideraram a interação existente entre os sujeitos (professora e 

pesquisadora) como meio de se perceber as diferentes visões de mundo existentes nos 

enunciados das duas professoras. Constatamos que, devido a uma maior experiência 

profissional como professora de ELE, tanto no contexto de integração curricular do IFNMG 

quanto fora dele, a professora Isabel consegue transpor através de sua fala, informações mais 

elaboradas e mais condizentes com a realidade vivenciada pelos professores de ELE.  

No tocante ao livro didático referente a essa disciplina, faz-se importante destacar que, 

no ano de 2006, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) fez a primeira seleção de 

livros didáticos de espanhol para o Ensino Médio. Estes livros foram distribuídos aos 

professores que já atuavam na rede pública de educação. Em 2010 e 2011, o PNLD fez outra 

seleção de livros didáticos de espanhol para o Ensino Médio elegendo mais obras. Segundo 

Paraquett (2012), as obras que foram selecionadas em 2006 eram de autores que realizaram 

seus estudos no Brasil e de professores e pesquisadores de universidades brasileiras. Das 

obras selecionadas em 2010/2011, algumas coincidem com a primeira seleção feita em 2006 e 

as outras mantêm autores que atuam em pesquisas no Brasil. A partir destes dados, esta autora 

defende que  

[...] fica comprovado que o esforço que fizemos para que nossas pesquisas 

ganhassem visibilidade e contribuíssem, efetivamente, para o ensino 

aprendizagem de Espanhol em nosso país, não foi em vão. Ainda há muito 

que se fazer, pois mesmo essas obras selecionadas apresentam alguns 

problemas, conforme é a permanência nos modelos comunicativistas para 

uma educação crítica, em lugar de se privilegiar um ensino de base 

interculturalista, quando se propicia a reflexão do aprendiz quanto às 

diferenças culturais que nos constituem; ou mesmo a dificuldade de se 

trabalhar, sistematicamente, com gêneros textuais e tipologias de textos, 
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exigência, hoje, na seleção de obras através do PNLD; ou, ainda, a 

hegemonia de países hispano-americanos, abandonando-se os mais 

periféricos, conforme é o caso da Guatemala ou da Bolívia, para citar apenas 

dois países de língua espanhola, esquecidos por muitos autores. 

(PARAQUETT, 2012, 7-8). 

 

Podemos perceber no discurso de Paraquett (2012) a confirmação do que enuncia a 

professora Isabel a respeito dos problemas encontrados nos livros didáticos, tais como: falta 

de atividades que proporcionem reflexão quanto às diferenças culturais e a não alusão a 

muitos países de língua espanhola, tidos como periféricos.  

Ao analisar as enunciações das professoras Frida e Isabel, inferimos que tanto uma 

quanto a outra afirmam trabalhar com outros materiais diferentes do livro didático. Cremos 

que este costume advém, além da análise crítica que elas fazem a respeito dos conteúdos 

encontrados nos livros didáticos, da falta de acesso a este material no início de suas carreiras, 

principalmente Isabel, que se formou em 2006, ano da primeira seleção de obras de espanhol 

para o Ensino Médio. Nesta época, nas escolas públicas os professores de espanhol não 

tinham acesso a nenhum material de sua disciplina para serem usados em suas aulas e isto os 

obrigava a elaborar seus próprios materiais muitas vezes com a ajuda da internet.  

Cremos que a capacidade de aprimorar, escolher e até mesmo criar materiais didáticos 

para o ensino do espanhol deve ser desenvolvida na formação dos professores, pois apesar de 

o PNLD ser uma política pública importante para a produção de materiais didáticos, os 

manuais escolhidos por este programa ainda não preenchem todos os requisitos necessários ao 

professor para que ele possa desenvolver em seus alunos reflexões relativas às diferenças 

entre os sujeitos e/ou grupos, diversidade cultural, entre outras.  

 

4.2.2 Ainda sobre a prática educativa do ensino do ELE no IFNMG Campus Januária:  

concepções atribuídas pelos sujeitos da pesquisa 

 

Considerando que tanto Frida quanto Isabel alegaram que levam para a sala de aula 

textos diferente dos encontrados no livro didático para serem trabalhados com os alunos, 

perguntamos a elas quais aspectos eram considerados para a escolha deste texto. Nossa 

intenção foi saber se elas dão mais importância aos aspectos linguísticos ou à temática do 

texto e como elas trabalham estas duas vertentes em sala de aula. Conforme Barreto, 

A seleção de bons textos (sejam eles literários, jornalísticos, científicos) e de 

exercícios e reflexões para os mesmos será decisiva para o alcance de um 

ensino satisfatório, um ensino que desperte no aluno a vontade e a 

capacidade de buscar a aquisição e a produção de conhecimento através da 

linguagem. (BARRETO, 2006, p.173). 
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Através de seus discursos, podemos conferir que estas professoras trabalham com 

textos voltados para a área profissional dos cursos, cremos que numa tentativa de estabelecer, 

através do ensino de espanhol, o processo interdisciplinar inerente ao contexto de integração 

curricular e prevista no Projeto Pedagógico da Instituição (PPI). Neste documento 

encontramos o seguinte a esse respeito: 

A organização curricular dos cursos (de ensino médio integrados a uma 

formação profissional) do IFNMG prevê a interdisciplinaridade, que visa 

estabelecer relações entre as disciplinas, tanto entre as de educação 

profissional e educação básica, quanto entre as diversas experiências e 

saberes dos discentes, e assim favorecer novas atitudes e posturas docentes 

de reciprocidade e diálogo para que resulte em aproximação, 

contextualização, interação e complementaridade alçando assim a formação 

integral. (IFNMG, 2014, p.82). 

 

Percebemos, então, que o PPI do IFNMG prevê, além de um processo interdisciplinar 

entre as disciplinas do ensino básico e técnico, também uma troca de experiências que 

considera os saberes prévios dos alunos enquanto conhecimento importante para o processo 

de formação.  

A partir das falas de Frida e de Isabel a respeito de suas escolhas dos materiais a serem 

trabalhados em sala de aula nas disciplinas de língua espanhola, percebemos que existe esta 

preocupação interdisciplinar por parte das professoras. Sobre o outro aspecto da pergunta: dar 

mais importância ao conteúdo linguístico ou à temática do texto, Frida é mais categórica e 

responde que a temática do texto é mais importante em sua escolha. Porém Isabel afirma dar 

importância às duas vertentes e escolhe os textos para trabalhar considerando o objetivo da 

aula. A saber: 

É... Aqui são três cursos, certo? Temos o curso Agropecuária, é... Meio 

Ambiente e Informática. [...] Então, geralmente, eu busco textos voltados 

para a realidade deles... de cada curso também. Mas, às vezes eu fujo 

também. Pode ser um texto de meio ambiente [...] pra turma de informática. 

[...] Então, são textos mais voltados pra área deles mesmo, né? Do momento 

que eles tão passando [...] (FRIDA). 

 

Olha, os textos eu tento trabalhar... tento buscar textos relacionados à área 

[...] da formação profissional. E... em relação à importância do conteúdo, [...] 

se é linguístico ou temático do texto [...] depende do objetivo da aula. [...] 

Então eu tento trabalhar com essas duas vertentes. Vai depender... [...] Eu 

dou muita importância ao conteúdo linguístico porque depende do nível de 

cada aluno, né? [...] E... a temática do texto é importante devido à profissão, 

à formação profissional deles. Então é necessário que a gente [...]se preocupe 

com essas duas vertentes. (ISABEL).  
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Ainda a respeito desta pergunta, Frida aborda um ponto que também é importante em 

relação às escolhas dos materiais didáticos para serem trabalhados nas aulas de espanhol em 

cursos do Ensino Médio. Em seu enunciado, ela nos informa que também considera o Exame 

Nacional do Ensino Médio, o ENEM, no momento de eleger um texto para suas aulas. 

Segundo esta professora, a pedido dos alunos, ela utiliza textos e atividades retirados das 

provas do ENEM para serem trabalhados em sala de aula. A forma com que esta professora 

abordou esse tema nos levou a entender que, na sua concepção, existem três situações 

diferentes e que não se integram: o momento de, eventualmente, trabalhar o conteúdo 

linguístico, o momento de levar para a sala de aula um tema relativo à área profissional dos 

alunos e um momento para prepará-los para o ENEM. Isabel também nos leva a pensar nesta 

separação em sua prática quando nos diz que a escolha do texto depende do objetivo da aula. 

Em um momento seria a discussão de um tema e em outro momento seria algum conteúdo 

linguístico. 

Vale ressaltar que nossa análise a respeito dos discursos das professoras é baseada 

num processo de compreensão que se dá através das circunstâncias em que estes discursos 

foram produzidos. Sobral, em suas análises sobre a obra de Bakhtin, determina que o discurso 

“não é algo estabilizado, acabado, morto, independente da situação de sua produção; ele só 

passa a produzir sentido se entendido no âmbito desse processo e é nesse processo, portanto, 

que devemos procurar seu sentido.” (SOBRAL, 2009, p.90). A partir deste processo de 

procura de sentido nos discursos de nossos sujeitos da pesquisa, consideramos a situação, o 

contexto em que estes discursos foram produzidos e nos colocamos tanto dentro deste 

contexto, enquanto professora de ELE no IFNMG Campus Januária, como fora dele, como 

pesquisadora das práticas educativas da língua espanhola no IFNMG Campus Januária. 

Este movimento nos permitiu compreender, baseado em estudos a respeito da 

abordagem intercultural no ensino de línguas estrangeiras, estudos estes que balizam nosso 

referencial teórico, que seria mais proveitoso que o conteúdo linguístico fosse trabalhado de 

maneira integrada, contextualizada através de textos que tragam temas relevantes para a 

formação técnica e cidadã dos alunos. No caso do ensino médio integrado a uma formação 

profissional, além da área técnica, também é importante que sejam apresentados aos alunos 

textos e atividades que sigam o modelo do ENEM, o que não exclui a possibilidade de termos 

um tema técnico em atividades que sigam o modelo das provas de espanhol do ENEM.  

A respeito desta integração de aspectos linguísticos a contextos relevantes para os 

alunos, Mendes (2004) afirma que 



78 
 

[...] professores e profissionais da linguagem devem modificar ou adaptar a 

sua prática no sentido de incorporar a língua como dimensão complexa do 

humano, a qual extrapola o círculo fechado do sistema de formas e regras, 

para assentar-se naquilo que nos faz humanos: ser e estar socialmente no 

mundo” (MENDES, 2004, p.137). 

 

 Essa dificuldade em preparar as aulas de forma mais contextualizada é justificada, 

muitas vezes, devido a alguns problemas enfrentados pelos professores de espanhol para o 

ensino desta disciplina na escola como, por exemplo, carga horária muito pequena e grande 

número de alunos por turma.  

Ao serem questionadas sobre estes problemas no ensino do espanhol na escola, tanto 

Frida quanto Isabel apontam estas dificuldades em seus discursos.  

 

[...] (A) principal causa aí é a carga horária muito pequena. Porque tem 

turmas aqui que só têm uma aula [...] de espanhol, [...] enquanto aula de 

inglês são duas. [...] Isso é uma dificuldade muito grande porque às vezes 

você tem muito o que passar, mas você sabe que em cinquenta minutos é um 

tempo muito curto. [...] E são muitos alunos... Eu penso [...] que deixa um 

pouco a desejar. (FRIDA). 

 

Afeta... de modo muito grandioso porque [...] a gente faz planejamentos [...] 

e esses planejamentos eles ficam limitados devido à quantidade de tempo 

que a gente tem pra cada aula, devido às aulas acontecerem apenas uma vez 

por semana [...] é muito difícil de a gente conseguir vencer um conteúdo [...] 

na sua integralidade [...] num mesmo dia. E [...] uma das dificuldades [...] 

um dos aspectos [...] que fazem com que a gente não consiga vencer esse 

conteúdo é a quantidade de alunos em sala de aula porque se torna muito 

excessivo para um professor de língua espanhola, de língua estrangeira [...] 

de modo geral, trabalhar. Então esses dois aspectos eles são uma 

problemática no ensino [...] de língua estrangeira. Eu imagino que é na 

escola pública de modo geral. (ISABEL). 

 

Estes problemas relatados nos discursos das professoras e vivenciados pelos 

professores de espanhol na escola, na realidade, são problemas vivenciados por professores de 

língua estrangeira no geral, também aparecem como pano de fundo para justificar as 

dificuldades em se trabalhar com as quatro destrezas ou habilidades inerentes ao ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras, são elas a leitura, a fala, a audição e a escrita. Quanto 

ao trabalho com as quatro habilidades em suas práticas, Frida afirma trabalhar sempre com 

textos e, a partir daí, tentar trabalhar em sala de aula atividades que levem o aluno a praticar 

leitura, escrita, fala e audição. Isabel já explicita mais claramente como os problemas com 

estrutura física, pouco tempo e muitos alunos a afetam na tentativa de propor atividades em 

que os alunos utilizem fala, audição, leitura e escrita. 

Tento trabalhar. Porque... Infelizmente, hoje, (n)o ensino público [...] a gente 

não tem um espaço adequado pra que a gente possa trabalhar essas destrezas, 
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[...] embora a gente tenha tentado. Eu tenho tentado trabalhar com audição, 

oralidade, leitura e escrita. [...] Algumas dessas destrezas elas são 

impossíveis devido à condição da sala de aula em relação à estrutura física e 

em relação à quantidade de alunos que a gente tem por sala. [...] A gente tem 

uma quantidade grande de alunos que a gente não consegue trabalhar todas 

essas modalidades, embora agente tente trabalhar. [...] (ISABEL).  

 

Conforme os PCN, o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras não deve limitar-se 

aos aspectos formais da língua ensinada, mas sim preocupar-se com a formação cidadã dos 

alunos. Ao serem questionadas a respeito do que entendem por formação cidadã e como 

trabalham isto em sala de aula, as professoras Frida e Isabel não responderam de maneira 

clara ao que lhes foi perguntado, porém, em suas falas, deixaram nuances de suas práticas em 

relação à formação cidadã de seus alunos. Frida afirma dar muita importância à formação 

cidadã e define isto em sua prática dizendo que, ao elaborar suas aulas, se preocupa muito 

com o futuro de seus alunos. 

A formação cidadã [...] eu acho muito importante, né? Porque eles tão saindo 

daqui com um curso técnico, então [...] eu busco textos geralmente que vá... 

[...] como é que eu posso falar?... ajudá-los, né? na formação... no que eles 

vão fazer no futuro. [...] Geralmente eu preocupo muito com o futuro. 

(FRIDA). 

Encontramos neste enunciado de Frida uma compreensão de formação cidadã como 

algo importante para o futuro destes jovens, futuro este que está próximo, pois esta professora 

se refere à vida profissional deles após o término do curso. Porém, ela não explica como 

trabalha essa formação cidadã em sua prática, apesar de nos deixar indícios de que trata de 

assuntos importantes para esse fim através de atividades textuais levadas para sala de aula. 

Acreditamos que ela faça este trabalho de maneira intuitiva, sem necessariamente eleger um 

tema para ser tratado em sala de aula com o intuito de desenvolver uma formação cidadã em 

seus alunos. 

O discurso da professora Isabel, neste quesito, não se difere muito da professora Frida. 

Também entendemos aqui um trabalho intuitivo, sem intenção direta, porém com reflexos na 

formação cidadã de seus alunos. Apesar de que Isabel se mostra mais consciente de suas 

ações pedagógicas no que diz respeito à formação cidadã de seus alunos. Neste fragmento de 

sua resposta podemos encontrar indícios desta interpretação. 

Olha, é importante que a gente trabalhe e se preocupe com a formação 

cidadã do aluno, né? A gente faz isso mesmo sem dar aula. [...] A gente faz 

isso o tempo inteiro. E os aspectos formais da língua a gente já trabalha 

porque já existe um conteúdo direcionado para o ensino... a gente tem que 

vencer esse conteúdo no final do ano e, querendo ou não, a gente trabalha 

com esses aspectos o tempo inteiro. E... a nossa convivência com eles em 

sala de aula e [...] não somente a convivência, mas os próprios materiais que 
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agente trabalha, o modo com que agente trabalha em sala de aula, eu 

imagino que, de algum modo, a gente trabalhe com essa formação cidadã. 

Então... uma coisa não está separada da outra. Essas duas coisas, tanto 

preocupação com os aspectos formais da língua e a formação cidadã, ela faz 

parte do nosso ensino [...] faz parte da nossa [...] da nossa profissão. 

(ISABEL). 

Já que a concepção histórico-social da linguagem de Bakhtin é constantemente 

chamada à tona para auxiliar na compreensão dos problemas relativos à educação, 

acreditamos ser possível redefinir situações educacionais pautando-nos numa filosofia da 

linguagem caracterizada pela dialogicidade de enunciados produzidos e transformados nos 

contextos reais de convivência entre os sujeitos. Ao entendermos que os diálogos são sempre 

carregados de cultura, história e ideologia, nos sentimos confortáveis para afirmar que os 

sujeitos são transformados e, ao mesmo tempo, potenciais transformadores dos vários 

contextos onde ocorre interação. Esta nossa capacidade, enquanto sujeitos interativos, de 

construir, desconstruir e reconstruir significados através da interação nos capacita a 

transformar a realidade.  

Percebemos que muitas práticas educativas do ensino do ELE ainda habitam um lugar 

de separação entre linguagens e contexto social. Acreditamos ser de fundamental importância 

que as ações pedagógicas promovam para os discentes debates ideológicos permeados por 

temas de importância social. Assim estaremos, através da interação, construindo significados 

e capacitando os alunos para a transformação da realidade em que se encontram, ou seja, 

formando cidadãos. 

 

4.3 A abordagem intercultural nas práticas educativas do ensino do espanhol/língua 

estrangeira no currículo integrado do IFNMG Campus Januária: uma análise dos 

sentidos atribuídos pelas professoras 

 

Esta seção dá continuidade à análise das práticas educativas no ensino de ELE no 

IFNMG Campus Januária. Neste momento de nosso trabalho, trataremos a prática sob um 

olhar intercultural. Buscamos informações a respeito do que ocorre na prática de Frida e 

Isabel que podemos atribuir às características de um pensamento voltado para o diálogo entre 

culturas, reconhecimento de identidades e valorização de diferenças existentes entre os 

sujeitos sociais. Neste tópico, nos interessa saber o significado atribuído por Frida e Isabel ao 

ensino de ELE baseado numa abordagem intercultural, no diálogo entre culturas. 
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Em nossa fundamentação teórica nos valemos dos conceitos da abordagem 

intercultural para o ensino de língua espanhola para brasileiros. Através destes estudos, 

concluímos que a abordagem intercultural considera as marcas de diversidade linguístico-

sociais inerentes às línguas, ou seja, são diversos os aspectos sociais e culturais presentes nos 

usos linguísticos do espanhol ou de qualquer outra língua. Portanto, qualquer tentativa de se 

ensinar ELE centrada em conteúdos linguísticos de maneira descontextualizada se torna 

reduzida e sem efeito relevante. 

Percebemos nos discursos das professoras de ELE do IFNMG Campus Januária que 

lhes falta compreensão real do que é ter uma prática intercultural. Elas reconhecem a 

importância de se trabalhar o espanhol através do diálogo entre culturas, mas não têm o real 

alcance de que a interculturalidade é, segundo Walsh 

- Un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes y 

prácticas culturalmente distintas, buscando desarrollar un nuevo sentido de 

convivencia de éstas en su diferencia. 

- Un espacio de negociación y de traducción donde las desigualdades 

sociales, económicas y políticas, y las relaciones y los conflictos de poder de 

la sociedad no son mantenidos ocultos sino reconocidos y confrontados. 

- Una tarea social y política que interpela al conjunto de la sociedad, que 

parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes e intenta crear 

modos de responsabilidad y solidaridad. 

- Una meta por alcanzar. (WALSH, 2005, p.11).
10

 

 

Assumir uma prática pautada pela abordagem intercultural implica em assumir a 

diversidade cultural partindo de uma perspectiva de que todas as culturas têm o direito de se 

desenvolver e de contribuir, através de seus conhecimentos e diferenças, com a construção de 

uma sociedade mais igualitária e, ao mesmo tempo, consciente das diferenças existentes entre 

grupos socioculturais distintos. A educação intercultural tem como desafio transformar essas 

diferenças em matéria-prima para a elaboração de ações pedagógicas que contemplem todo o 

público atendido no contexto educacional. 

A esta concepção a respeito da interculturalidade na educação, mais precisamente no 

ensino do ELE, atribuímos, conforme Bakhtin, o sentido da enunciação concreta, o tema.  

                                                           
10 - Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente distintas,   

buscando desenvolver um novo sentido de convivência destas em sua diferença.                                                   

- Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e políticas, e as relações 

e os conflitos de poder da sociedade não são mantidos ocultos, mas sim reconhecidos e confrontados.                  

- Uma tarefa social e política que interpela o conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais 

concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e solidariedade.                                                  

- Uma meta por alcançar. 
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Ao tratar do problema da significação, Bakhtin (1999) chama de tema o sentido da 

enunciação concreta. O tema em Bakhtin é “uma reação da consciência em devir ao ser em 

devir. A significação é um aparato técnico para a realização do tema.” (1999, p.129).  

 

A investigação da significação de um ou outro elemento linguístico pode [...] 

orientar-se para duas direções: para o estágio superior, o tema; neste caso, 

tratar-se-ia da investigação da significação contextual de uma dada palavra 

nas condições de uma enunciação concreta. Ou então ela pode tender para o 

estágio inferior, o da significação: neste caso, será a investigação da 

significação da palavra no sistema da língua [...]. (BAKHTIN, 1999, p.131). 

 

Ao serem questionadas a respeito do que entendiam ser o ensino do ELE através do 

diálogo entre culturas, qual a importância de se ensinar espanhol privilegiando a interação 

entre culturas e como é possível promover, através da prática, a interação cultural no ensino 

de língua espanhola num curso de ensino médio integrado à formação profissional, Frida e 

Isabel não se mostraram ser conhecedoras deste tema. Ao atribuírem seus significados a 

respeito do diálogo entre culturas no ensino do ELE, permaneceram no “estágio inferior, da 

significação” (BAKHTIN,1999, p.131) e não adentraram nas profundezas da compreensão do 

tema. 

O discurso de Frida a respeito do diálogo entre culturas trouxe termos como “troca de 

informações” e “troca de conhecimentos” para determinar o que ela entende por diálogo entre 

culturas no ensino do ELE. Enquanto Isabel entende este diálogo como um contato com 

outros países de língua espanhola, estabelecido através da internet e de outros meios de 

comunicação. Isabel traz ainda a ideia de que a interação entre culturas traz a comparação 

entre nossa língua e a língua espanhola e, segundo ela, este movimento comparativo promove 

o processo de aprendizagem. 

 

Seria troca de informações. [...] Ensino de língua estrangeira através do 

diálogo. Troca de conhecimentos. [...] Muito importante. Acho que é essa 

troca de informações que vai formar é, é... auxiliar [...] no aprendizado. Seria 

isso. (FRIDA). 

 

(sobre a importância de se ensinar espanhol privilegiando a interação entre 

culturas) O conhecimento, né? A aquisição do conhecimento a respeito de 

uma cultura diferente. [...] Uma vez que eles entram em contato com outro... 

outra realidade. [...] A cultura do outro país. Um exemplo, [...] na Espanha. 

[...] Vou citar como exemplo aqui... [...] No México existe o dia dos mortos, 

[...] então quando eles tiveram um acesso [...] a essa matéria eles... Nossa! 

Eles ficaram estasiados, maravilhados, eles adoraram. Então é o quê? É uma 

questão de aquisição de conhecimento mesmo. [...] Algo interessante... Isso 

ajuda a fluir melhor esse processo de aprendizado. (FRIDA). 
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Olha... É importante que a gente faça isso né?, esse diálogo entre culturas. 

Eu entendo que esse diálogo a gente pode fazer de diversos modos. [...] Eu 

poderia dizer que pra o aluno aprender a língua estrangeira ele teria que ir a 

um país que fale a língua estrangeira, mas [...] é claro que isso não é 

necessário. Existem diversos modos [...] pra que esse diálogo aconteça que 

não necessariamente seria o contato físico. [...] Então a gente, enquanto 

professor de língua estrangeira, enquanto professor ou [...] estudante [...] de 

língua estrangeira, a gente consegue manter esse diálogo [...] intercultural. 

[...] Na verdade [...] esse diálogo através [...] dos livros, [...] através da 

internet, através das mídias, através de meios de comunicação. Eu imagino 

que é... sejam importantes [...] pra que esse diálogo aconteça. (ISABEL). 

 
Olha... [...] Esse privilegiar a interação entre culturas é importante porque 

quando você faz essa interação, você faz comparação. E quando a gente 

compara a nossa língua com a língua do outro é claro que existe um processo 

de aprendizagem. Então... é importante que isso aconteça. (ISABEL). 

 

Quando relataram como promovem, em suas práticas, a interação cultural no ensino de 

ELE, obtivemos os seguintes enunciados: 

 

Eu trago através de data show, eu trago histórias [...] digitadas pra eles. 

Outra coisa que e faço, eu criei um site, uma página lá no Facebook e eu 

sempre compartilho com eles outras coisas, outras [...] culturas diferentes, 

histórias diferentes, certo? Isso eu trago pra eles. [...] E eles gostam muito. 

(FRIDA). 

 

Pode acontecer, como eu disse, de diversos modos. [...] Desde [...] que um 

grupo de alunos, [...] os meus alunos ou alunos [...] de língua espanhola 

possam fazer contato com alunos de outro país. [...] Ou [...] que eles possam 

ter contatos com a própria cultura espanhola por meio e vídeos, [...]  de 

filmes, de outras [...] situações que não seja a sala de aula. Então imagino 

que é necessário, é possível promover essa prática, [...] essa interação 

cultural [...] para o aluno do ensino médio integrado de formação de 

profissional. Inclusive... [...] a formação profissional... a gente poderia [...] 

inclusive [...] manter contato com os profissionais... estudantes profissionais 

da área de um outro país ou mesmo através de vídeos ou de outros meios [...] 

de comunicação. (ISABEL). 

 

Faz-se necessário atentar-nos para dois aspectos importantes a respeito de equívocos 

cometidos por professores a repeito da abordagem intercultural no ensino de línguas 

estrangeiras: a folclorização das diferenças culturais de outros países ou grupos diferentes e a 

concepção de que a cultura a se trazer para a sala de aula de ELE é a cultura espanhola. Estes 

dois aspectos já foram mencionados em nosso referencial teórico quando tratamos da 

interculturalidade, no Capítulo 2 deste trabalho – Narrativa Teórica – e agora podemos 

comprová-los através da análise dos discursos das professoras de ELE do IFNMG Campus 

Januária.  
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As diferenças são uma realidade inquestionável que se faz presente em todos os 

setores da sociedade, portanto, está também na educação. Candau defende a posição de que “a 

diferença é constitutiva, intrínseca às prática educativas.” (2008, p.179).  Na educação, por 

muito tempo busca-se a homogeneidade como uma meta a ser alcançada. Isto se deve ao fato 

de se equiparar igualdade à homogeneidade. Para construir uma sociedade composta por 

“iguais”, a escola assumiu este papel homogeneizador, em que não se considera as diferentes 

origens dos sujeitos. Esta missão homogeneizadora da escola gera uma padronização de 

comportamentos, de condutas, de processos, de objetivos e de linguagens. Isto rotula alunos 

que não se ajustam aos pilares de competência estabelecidos como normais e desejáveis. Estes 

alunos são os que possuem “dificuldades de aprendizagem”. 

Segundo Candau, 

A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, construída 

fundamentalmente a partir da matriz político-social e epistemológica da 

modernidade, prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados 

como elementos constitutivos do universal. Nesta ótica, as diferenças são 

ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver. (CANDAU, 2011, 

p.241). 

 

Sacristán (2001), ao ser trazido para esta discussão por Candau (2011), afirma que a 

modernidade trata a diversidade de duas formas: “assimilando tudo que é diferente a padrões 

unitários ou “segregando-o” em categorias fora da “normalidade” dominante.” (SACRISTÁN, 

2001, p.123-124 apud CANADU, 2011, p.241).  

O pensamento intercultural na educação combate este processo de homogeneidade na 

medida em que valoriza as diferenças entre os sujeitos e as reconhece como uma vantagem 

pedagógica, ou seja, utiliza as diferenças como aliada para a construção do conhecimento e 

não como um problema a ser resolvido. 

Em nossa pesquisa, a questão da hegemonia foi tratada através das seguintes 

perguntas: o que você entende por turma heterogênea e turma homogênea? Você pensa ser 

mais fácil obter sucesso no ensino do espanhol numa turma heterogênea ou homogênea? Por 

quê? Aqui não explicitamos o sentido de homogeneidade enquanto contrário à diversidade, 

porém, estas perguntas foram feitas logo após tratarmos do ensino do ELE através do diálogo 

entre culturas. Esta organização em nossa entrevista foi feita de maneira proposital, pois 

tínhamos a intenção de saber se as professoras entrevistadas chegariam a este conceito de 

hegemonia enquanto contrário de diversidade ou se tratariam a homogeneidade somente em 

relação ao nível de aprendizagem dos alunos. Percebemos, mais uma vez, que os conceitos e 
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significados a respeito da abordagem intercultural no ensino de línguas é superficial, atém-se 

ao estágio da significação, segundo Bakhtin (1999). 

 Frida e Isabel respondem às perguntas da seguinte forma: 

Heterogênea é aquela que [...] uns (alunos) têm mais facilidade, outros 

dificuldade, outros não têm tanta facilidade quanto aqueles, então existe essa 

diferença na aquisição [...] do conhecimento. Já homogênea não. É aquela 

turma que [...] todo mundo [...] como é que se fala? que todo mundo, todos 

os alunos, no caso, conseguem adquirir, de uma certa forma, o conhecimento 

assim... no mesmo nível... isso que eu quis dizer: no mesmo nível. (FRIDA). 

 

Você pensa ser mais fácil obter sucesso no ensino do espanhol numa turma 

heterogênea ou homogênea? E por quê? (PESQUISADORA). 

 

Eu acho que é homogênea. Eu penso que seja homogênea por que aí é aquele 

negócio: todo mundo fala a mesma língua. [...] O aluno... porque quando a 

turma é heterogênea, você tem que estar [...] fazendo vários métodos pra 

ensinar aquela língua. Pra alguns alunos tem que usar o método tal, pra 

outro, outro método. E a homogênea não, você passa o conhecimento através 

de um (método) e todos eles adquirem. (FRIDA). 

 

Turma heterogênea é quando a turma é diversificada. [...] Existem alunos 

com níveis de... se for em relação ao espanhol, eu imagino que a turma (é) 

heterogênea quando existem vários alunos com níveis diferentes [...] de 

aprendizagem. E homogênea é quando toda a turma, todos os alunos, eles 

têm o mesmo nível de aprendizagem. Então, eu entendo desse modo. 

(ISABEL). 

 

Mas você falou aí "se for em relação ao espanhol". Mas e se não for em 

relação ao espanhol? O quê que você entende como uma turma heterogênea 

e uma turma homogênea? (PESQUISADORA). 

 

Acho que também [...] a mesma coisa: é nível de ensino mesmo. [...] não 

exatamente nível de aprendizagem, mas também o modo com que... como se 

aprende. Dependendo da turma... dependendo não, a gente sabe que [...] em 

cada turma alunos aprendem de modos diferentes. (ISABEL). 

 

Você pensa ser mais fácil obter sucesso no ensino do espanhol numa turma 

heterogênea ou homogênea? E por quê? (PESQUISADORA). 

 

Olha... [...] Eu imagino que seria mais fácil se a gente tivesse a turma 

homogênea porque a gente trabalharia do mesmo modo com todo mundo. 

Mas eu imagino também que isso é impossível [...] porque não se trata 

apenas da aprendizagem, [...] da facilidade da aprendizagem e do nível em 

que o aluno se encontra, mas também o modo com que ele se aprende. [...] 

Existem diversos fatores que impedem que a turma seja homogênea e é 

muito mais fácil [...] a gente encontrar a turma heterogênea do que 

homogênea. Eu, pelo menos, nunca dei aula pra uma turma homogênea. 

(ISABEL). 

 

E que fatores seriam esses? (PESQUISADORA). 

 

O modo com que o aluno recebe a língua, né? Qual é a vantagem que ele tem 

de aprender ou gostar da língua. Isso também ele pode ser, inclusive 
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inteligente ou ter um conhecimento, mas ele não tem simpatia pela [...] 

língua, né? (ISABEL). 

 

Enfim, nossa compreensão a respeito de que as professoras Frida e Isabel entendem 

que heterogeneidade de uma turma se resume a níveis de aprendizagem diferentes, e não às 

diferenças inerentes aos sujeitos, foi confirmada através da resposta dada por elas à próxima 

pergunta da seção sobre os aspectos interculturais presentes nas práticas educativas.  

Perguntamos tanto a Frida quanto a Isabel se elas trabalham as questões relativas às 

diferenças e à identidade dos sujeitos inseridos no contexto da aprendizagem em sua prática 

educativa realizada em sala de aula e de que maneira. Mais uma vez, obtivemos discursos 

com significados distantes do que entendemos ser relevante para o ensino do ELE numa 

perspectiva intercultural. Neste momento da entrevista as professoras se mostraram surpresas 

com o teor da pergunta. Percebemos esta nuance através de expressões faciais e gestos, era 

como se a proposta de se trabalhar com as identidades e com as diferenças dos alunos fosse 

algo impossível de ser realizado.  

Em suas respostas, elas afirmam que ficam no campo da tentativa em se trabalhar as 

diferenças e o reconhecimento das identidades. Porém, Isabel compreende as diferenças 

enquanto níveis de aprendizagem e Frida trata as identidades enquanto escolha profissional. 

 

Diferenças... Olha... Eu tento trabalhar [...] o meu conteúdo. É muito difícil a 

gente dar aulas diferenciadas devido à quantidade de turmas que a gente tem 

e devido o tempo... [...] é... pouco que a gente tem em cada aula. Mas, é claro 

que a gente sabe que a avaliação, [...] ela deveria, [...] inclusive, ela deveria 

ter pesos diferentes [...] porque a gente sabe que tem alunos que têm mais 

facilidades [...] não por ter prestado atenção na explicação, mas pelas 

bagagens que eles trazem de casa, [...] de outras situações. Então, é... 

existem sujeitos diferentes e a gente tenta, né? No [...] olhar que a gente tem 

de cada turma, tentar entender cada sujeito. E eu tento fazer isso, mas não é 

fácil, também devido os percalços, [...] que eu digo em relação ao tempo [...] 

e à quantidade de alunos. (ISABEL). 

 

Trabalho... Ás vezes, [...] mas muito raro, muito pouco. Já trabalhei em sala 

de aula questões de diferentes aspectos. Uns gostam... tipo assim, eles estão 

preparando para o ENEM, né? Se preparavam para o ENEM, no caso. Uns 

ah... eu quero ser, por exemplo, médico. Outros eu quero ser advogado. Mas 

assim, eu trabalhei de uma forma geral assim, preparando eles mesmo pra 

ser um futuro cidadão, né? mas eu não... isso aqui não. (FRIDA). 

 

As constatações feitas através da análise dos discursos das professoras de ELE do 

IFNMG Campus Januária sobre as práticas educativas e sobre o processo de formação inicial 

vivenciado por elas foram comparadas com nossos estudos a respeito da perspectiva 

intercultural no ensino de línguas. Neste processo concluímos que o reconhecimento da 
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diversidade como um valor e não como um problema, na educação, faz com que não 

classifiquemos os sujeitos como “bons” e “maus”, “capazes” e “incapazes”, “inteligentes” e 

“com dificuldade”. Porém, para tal, é necessário planejar a profissionalização docente de 

maneira a ensinar o futuro professor a compreender a diversidade e a pensar em ações 

pedagógicas que sejam capazes de levar o aluno a construir uma compreensão a respeito das 

diferenças entre os sujeitos. Por exemplo, se desvendarmos as diferenças (biológicas ou de 

comportamento) de alguns grupos distintos aos olhos dos alunos e depois trabalharmos a 

valorização destas diferenças como signos de identidade própria daquele grupo, derrubaremos 

as influências racistas que levam alguns sujeitos a acreditar que determinadas características 

são superiores a outras.  

Os sujeitos já nascem em um mundo estruturado pelas representações 

sociais, e é com estas representações que eles se desenvolverão. Assim, um 

sujeito especial, que já vem ‘rotulado’ pela sociedade, ao entrar na escola 

terá que conviver com as representações que seu professor faz da sua 

diferença/deficiência, sejam elas quais forem. Nesse sentido, é que a 

representação que o professor faz do seu aluno é importante, ela definirá a 

forma das relações entre eles e dará sentido às experiências a serem 

vivenciadas. (BARRETO, 2006, p.179). 

 

Não basta reconhecer e aceitar as diferentes capacidades, interesses e culturas dos 

alunos, mas é necessário que sejamos conscientes dos valores desta diversidade para a 

construção dos espaços de aprendizagem. 

 

4.3.1 O ensino do espanhol no currículo integrado 

 

O currículo integrado está relacionado com a orientação da formação dos sujeitos em 

sua totalidade. Em relação à formação humana no currículo integrado Ciavatta, Frigotto e 

Ramos afirmam que a integração curricular busca garantir “o direito a uma formação 

completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, 

integrado dignamente à sua sociedade política.” (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2005, 

p. 85). Para tal, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura precisam estar incorporados ao 

currículo para que se obtenha esta formação omnilateral destes sujeitos. Assim, espera-se que 

estes sujeitos desenvolvam uma compreensão das relações sociais referentes a todos os 

fenômenos.  

Perguntamos para as professoras qual a importância do espanhol para a vida 

profissional do aluno de um curso de ensino médio integrado a uma formação profissional. 



88 
 

Também perguntamos se elas acreditam que o ensino baseado numa abordagem intercultural 

oferece subsídios para a formação de um profissional mais dinâmico.  

Em suas respostas a este respeito Frida e Isabel concordam com a importância de se 

estudar espanhol para a vida profissional dos alunos. A respeito da importância do espanhol 

no currículo integrado e também a respeito do ensino baseado numa abordagem intercultural 

oferecer subsídios para a formação de um profissional mais dinâmico, o discurso de Isabel 

abrange questões de extrema relevância para o ensino do espanhol baseado na abordagem 

intercultural, como: capacitação para o mercado de trabalho, conhecimento sobre culturas 

diferentes, outras histórias e o conhecimento do “outro”, outros modos de fazer e outros 

modos de ser. Segundo ela, os alunos que passam por um processo de ensino de línguas 

estrangeiras sob esse foco intercultural será um profissional mais amplo e dinâmico.  

 

Olha... eu imagino que hoje o mercado de trabalho, ele exige das pessoas, 

[...] principalmente de quem “tá” iniciando o mercado de trabalho. E o 

ensino-aprendizagem [...] de uma língua estrangeira... Quanto mais línguas 

estrangeiras eles [...] aprendam, pra eles será melhor profissionalmente. Mas 

[...] eu não vejo que é importante somente a aprendizagem da língua por  si, 

mas o conhecimento intercultural mesmo. É saber do outro, [...] ter 

conhecimentos e esses conhecimentos eles vão adquirir a partir da minha 

disciplina, [...] por meio do meu ensino [...] sobre a cultura, sobre a história, 

sobre [...] os países que falam a língua espanhola... Eu imagino que isso 

contribui bastante para a aprendizagem e para a formação profissional deles. 

(ISABEL). 

 

[...] o profissional ele passa a ter conhecimento sobre o outro, sobre outras 

realidades, sobre outros modos de fazer, outros modos de ser e quando ele 

tem essa abordagem intercultural, ele vai [...] chegar ao mercado de 

trabalho... vão se tornar profissionais mais amplos, mais dinâmicos [...] 

mais... com conhecimentos mais abertos [...]. (ISABEL). 

 

A proposta da integração curricular tem como objetivo promover aos estudantes 

acesso aos conhecimentos científicos e culturais da humanidade. Para isso, é necessário que a 

atitude docente esteja voltada para esta integração no sentido de desenvolvimento de ações 

pedagógicas interdisciplinares e interculturais. Percebemos, neste contexto, a necessidade de 

um processo de formação inicial e continuada dos docentes que ajude o professor a 

compreender as diferenças sociais e culturais como algo positivo para sua prática, algo que 

vai agregar valor e eficiência ao processo de ensino-aprendizagem de sua disciplina.  

O caráter cultural inerente à disciplina de língua estrangeira possibilita o 

desenvolvimento de práticas interculturais e interdisciplinares de maneira mais facilitada e 

ampla. Através do ensino do ELE é possível estudar a estrutura da língua de maneira 

contextualizada através de qualquer temática, seja em relação à área técnica do curso 
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integrado ou não. Através desse potencial de contextualização presente no ensino de língua 

estrangeira, é possível levar para a sala de aula temas culturais, sociais, que tratam das 

desigualdades, das diferenças e das identidades.  Enfim, a língua estrangeira traz, em sua 

essência, um sem-fim de possibilidades para um ensino contextualizado, o que promove um 

trabalho integrado às outras disciplinas, tanto técnicas quanto propedêuticas, e também 

reflexões socioculturais que formarão profissionais capazes de refletir sobre sua condição 

social e participar das lutas em favor dos interesses da coletividade. Esta é a principal 

característica do resultado do currículo integrado e será o diferencial destes alunos em relação 

aos projetos vinculados aos interesses de mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria. 

Paulo Freire, 2004 

 

A impulsão necessária que despertou este desejo de adentrar no campo da pesquisa 

advém de uma inquietação profissional que começou junto com o início de nossa carreira 

como professora de espanhol do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (professora EBTT) do 

Instituto Federal do Norte de Monas Gerais – IFNMG Campus Januária, como professora 

substituta, em 2009. Ao lidar com a educação organizada num currículo integrado, em que os 

alunos fazem o ensino médio juntamente com um curso técnico, percebemos a necessidade de 

pesquisar as práticas educativas no ensino do ELE neste contexto atípico. O pensamento foi 

de que, o ensino de língua estrangeira na escola, principalmente o espanhol, sofre muitas 

discriminações considerando a hierarquia dos saberes escolares e as relações de poder que 

estão presentes na seleção dos conteúdos que integram o currículo normal da educação básica. 

Num currículo integrado, em que os alunos têm cerca de vinte ou mais disciplinas para 

cumprir, sendo boa parte delas da área técnica do curso profissionalizante integrado ao médio, 

essa discriminação é ainda mais forte.  

A diferenciação de importância entre componentes curriculares dentro da instituição é 

visível nas experiências diárias de professores de algumas disciplinas, dentre elas o espanhol. 

Certas posturas de profissionais da educação dentro da escola nos levaram a sentir um 

descrédito em relação ao ensino do espanhol, como se esta disciplina fosse “menos 

importante” que as outras. A carga horária desta disciplina é sempre bastante reduzida, o 

número de alunos em cada turma é mais que o dobro do que é considerado ideal para o ensino 

de língua estrangeira.  

Estes e outros motivos nos levaram a querer entender como ocorre a prática em sala de 

aula de espanhol para descobrir a maneira que os professores lidam com todos os percalços 

enfrentados por eles em suas rotinas de trabalho enquanto professores de língua espanhola. 

Nosso estudo foi baseado na interação, no diálogo, no encontro, pois entendemos que 

o percurso investigativo é um ato dialógico, um ato que leva os envolvidos a uma produção de 

sentidos. A análise dialógica do discurso, de Bakhtin, nos sustentou teórico e 

metodologicamente neste trabalho, que possui uma natureza qualitativa de caráter 
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interpretativo. Os textos do Círculo de Bakhtin não apresentam, em nenhum momento, uma 

formalização de método científico, mas sim diretrizes para conhecermos melhor o objeto 

estudado. Desta maneira, o fazer científico nas ciências humanas é materializado por gestos 

interpretativos, por contínua atribuição de sentidos que se dão através de leituras e releituras, 

interpretações e reinterpretações de textos teóricos ou coletados em campo (enunciados). 

A investigação, como já mencionado, foi realizada no IFNMG Campus Januária. O 

dispositivo dialógico utilizado para a construção das informações a respeito das práticas 

educativas do ensino do Espanhol como língua estrangeira num contexto de integração 

curricular foi a entrevista semiestruturada. Este dispositivo nos permitiu ter acesso aos 

sentidos atribuídos pelos sujeitos da pesquisa ao nosso objeto de estudo, através de seus 

discursos, possibilitando-nos um movimento de releitura, reinterpretação e reescrita sobre as 

práticas educativas no ensino do ELE. Entendemos nossa escrita como uma construção 

permanente de discursos sociais e históricos, discursos estes que fazem parte do ser no mundo 

do sujeito pesquisador, que apresenta uma avaliação responsável de suas ações nas coerções 

de suas relações sociais. 

Participaram da pesquisa as duas professoras de espanhol que atuam no Campus 

Januária e seus discursos constituíram-se matéria para análise desta pesquisa. Descrevemos, 

organizamos e interpretamos estes dados usando como suporte teórico e metodológico os 

conceitos de tema e de significação encontrados em Bakhtin (1999), o que nos auxiliou na 

compreensão de nosso objeto de estudo. 

Faz-se necessário explicitar que, ao analisarmos os discursos das professoras víamos a 

nós mesmos, pois também fazemos parte deste contexto e vivenciamos as mesmas angustias. 

Portanto, através da análise dos dados obtidos em nossa pesquisa, pretendemos pensar nas 

atitudes que devem ser tomadas para contribuir com o avanço do conhecimento de nossos 

alunos e professores e para o aprimoramento das práticas educativas do ensino de ELE no 

contexto de integração curricular do IFNMG Campus Januária. 

Como já foi explicado em outro momento deste trabalho, não é nossa intenção 

apurarmos verdades e certezas a respeito de nosso objeto de pesquisa, uma vez que esta 

dissertação é um estudo de natureza qualitativa localizado na área da educação e não é capaz 

de esgotar uma temática tão ampla e repleta de nuances como são os estudos sobre as práticas 

educativas. Nossa intenção é de agregarmos valor a um diálogo já existente a respeito de 

nosso objeto de pesquisa e de nos tornarmos um elo nessa corrente de interação verbal a 

respeito deste assunto.  
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Diante da proposta de discutirmos as práticas educativas do ensino do ELE no 

currículo integrado do IFNMG, apresentamos, neste trabalho, narrativas construídas através 

de estudos bibliográficos a respeito de aspectos políticos, sociais e econômicos do ensino do 

espanhol no Brasil para que possamos compreender com mais clareza o contexto histórico, 

político, social e ideológico que está na base dos discursos dos nossos sujeitos de pesquisa.  

Logo adiante, estudos também bibliográficos nos levam a uma discussão sobre a  

perspectiva intercultural no ensino de línguas estrangeiras. Acreditamos ser a abordagem 

intercultural de ensino de línguas a mais adequada para direcionar as ações pedagógicas dos 

professores de línguas estrangeiras, pois valoriza o diálogo entre culturas reconhecendo 

identidades e utilizando as diferenças entre os sujeitos e grupos socioculturalmente distintos 

de forma a possibilitar construção de conhecimento e, como consequência, capacidade crítica 

de intervenção social, cultural e política no meio social em que os sujeitos se encontram.  

O percurso teórico-metodológico percorrido para a construção de conhecimentos a 

respeito das práticas educativas do ensino do ELE no currículo integrado do IFNMG é 

balizado nos preceitos bakhtinianos da Análise Dialógica do Discurso. Estas questões foram 

expostas e discutidas em nosso Capítulo 3, intitulado O percurso teórico-metodológico: a 

tessitura do caminho percorrido para a produção dos diálogos sobre a prática educativa no 

ensino do ELE. Neste capítulo, trouxemos os conceitos da linguagem presentes nas obras 

bakhtinianas para análise dos sentidos discursivos de nossos sujeitos da pesquisa, 

evidenciando o caráter dialógico destes discursos. Considerando que o contexto não é uma 

situação isolada, fixa, a palavra assume um sentido em cada contexto, evidenciando, assim, a 

natureza dialógica da linguagem. Dessa forma, entendendo a palavra como ideológica, os 

discursos (expressos por palavras) não podem ser compreendidos fora de seus contextos 

dialógicos, pois se atualizam a cada novo contexto. 

Sob essa ótica de análise do discurso, construção de sentidos e compreensão dos 

contextos em que esses discursos foram criados, nós realizamos este estudo que teve como 

objetivo geral a análise sobre as práticas educativas da Língua Espanhola no currículo 

integrado do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG. 

As análises dos discursos das professoras encontram-se em nosso Capítulo 4, 

intitulado Análise dos discursos e dos sentidos das práticas educativas. Apresentamos neste 

capítulo a percepção das professoras sobre a influência de suas formações iniciais em suas 

práticas educativas. Trouxemos também os sentidos atribuídos pelas professoras às práticas 

educativas no ensino das professoras de ELE do IFNMG Campus Januária, onde tratamos, 

principalmente, do uso do livro didático, questões interdisciplinares, abordagem intercultural 
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no ensino de línguas estrangeiras e o ensino do espanhol no currículo integrado. Tivemos 

como objetivo averiguar a influência que o processo de formação dos professores de Língua 

Espanhola do IFNMG exerce nas práticas educativas aplicadas por estes professores nos 

cursos de Ensino Médio Integrado a uma formação profissional, compreender a percepção 

intercultural e interdisciplinar dos docentes em Língua Espanhola do IFNMG sobre o ensino 

desta disciplina em cursos de ensino médio integrados a uma formação profissional e 

investigar o projeto de integração curricular do IFNMG e a sua efetiva aplicação na disciplina 

Língua Espanhola. 

Evidenciamos, através da análise dos discursos das professoras, que se faz necessário 

que os cursos de graduação em Letras Espanhol revejam sua organização em relação à parte 

profissionalizante do curso. O que encontramos é uma perspectiva predominantemente 

gramaticalista, em que os aspectos linguísticos, discursivos e culturais não se encontram 

contemplados como deveria, considerando seus níveis de importância para a formação 

profissional do professor de ELE. 

Reconhecemos a abordagem intercultural como necessária para o ensino de modelos 

de aprendizagem que priorizem o diálogo entre culturas no ensino da língua espanhola. Para 

isso, é extremamente necessário rever os currículos dos cursos de Letras Espanhol no sentido 

de incluir na formação destes professores o acesso a saberes necessários para uma 

profissionalização voltada para um ensino intercultural. É preciso que estes professores 

saibam como lidar com as diferenças entre os sujeitos e que saibam transformar essas 

diferenças em riquezas pedagógicas que serão utilizadas em suas práticas educativas com a 

intenção de construir conhecimentos cada vez mais conscientes e abertos às diferenças 

inerentes ao mundo eclético em que vivemos. 

Concluímos, através dos enunciados das professoras, que muitas ações realizadas por 

elas contemplam preceitos importantes sobre interculturalidade e interdisciplinaridade, porém, 

são atitudes realizadas de forma intuitiva, sem embasamento teórico. Vimos que as 

professoras buscam contextualizar suas aulas de acordo com a área técnica dos cursos em que 

lecionam e reconhecem a importância de um ensino do espanhol baseado num diálogo 

intercultural, onde as diferentes identidades sejam valorizadas e as diferenças sejam aceitas 

como algo normal. Porém, somente o reconhecimento destas premissas não é o suficiente para 

se realizar um trabalho que garanta um processo de ensino-aprendizagem realmente eficaz. É 

necessário que estes professores tenham acesso às teorias relativas ao ensino de línguas 

baseado na interculturalidade para que possam refletir sobre suas práticas educativas 
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embasados em preceitos teóricos consistentes, pois desta maneira terão muito mais segurança 

em relação ao que trabalham em sala de aula com seus alunos e poderão enxergar com muito 

mais clareza o que é preciso mudar, acrescentar, retirar, manter em suas práticas educativas no 

ensino de língua espanhola como língua estrangeira. 

Foram expostos pelas professoras problemas que justificam algumas atitudes que, de 

uma posição exotópica, entendemos estar fora dos contextos ideais de uma prática eficiente, 

mas, quando analisados de dentro do contexto, percebemos que influenciam decisivamente na 

prática educativa realizada em sala de aula. São eles: turmas com grande número de alunos, 

carga horária muito pequena, discriminação em relação a real importância do ensino do 

espanhol para alunos do ensino médio integrado a um curso técnico. Percebemos, através dos 

discursos das professoras, que o planejamento é o recurso que auxilia na hora de burlar esses 

problemas. Ao planejar a sua prática, o professor leva em consideração todos estes percalços 

e, tendo em vista conhecimentos sobre como se trabalhar o ensino do espanhol de maneira 

eficaz, consegue administrar sua aula mesmo num tempo curto e com um grande número de 

alunos. 

Ao longo do desenvolvimento de nossas análises e à chegada dos resultados desta 

dissertação percebemos todos os esforços imprimidos pelas professoras de ELE do IFNMG 

Campus Januária em relação às suas práticas educativas para que se desenvolva, neste 

contexto de integração curricular, um ensino da língua espanhola que acrescente nestes alunos 

conhecimentos que os ajudarão em suas vidas profissionais assim como os tornarão cidadãos, 

sujeitos críticos capazes de compreender o mundo a sua volta e modificá-lo. Constatamos, 

através dos enunciados das professoras, que a prática educativa no ensino do ELE é encarada 

como uma responsabilidade que não pode ser desvinculada da condição de professoras de 

espanhol que são.  

Porém, mostrou-se claro para nós que a construção desta prática é um ato desafiador, 

pois o ensino de língua estrangeira nas escolas brasileiras é avaliado como algo falido, sem 

qualidade. Em muitos momentos, atribui-se a culpa deste fracasso ao professor. Podemos 

constatar isto nos PCN (2000), que atribuem à má formação do professor o fato de as aulas de 

língua estrangeira concentrar-se em habilidades gramaticais e de estrutura da língua. Esta 

crítica dos PCN (2000) vai em direção ao fato de os professores de línguas estrangeiras 

possuírem ou não proficiência na língua ensinada, ou seja, possuírem conhecimento suficiente 

a respeito da sua disciplina. Esta questão da proficiência na língua não foi foco de nosso 

trabalho, mas é outro problema reconhecido nos cursos de formação de professores em 

línguas estrangeiras. Não nos adentraremos neste quesito, no momento, mas deixamos claro 
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que entendemos ser de suma importância que a formação de professores de línguas 

estrangeiras se preocupe tanto com a profissionalização dos futuros professores quanto com o 

ensino da língua estrangeira a qual este professor irá ensinar. 

Para finalizar estas considerações, deixamos claro que participamos de todo o processo 

de construção e análise dos dados obtidos com toda nossa inteireza. Isto não significa apenas 

o esforço intelectual empreendido na construção teórico-metodológica e na sistematização e 

interpretação das informações construídas, mas também na percepção dialógica e interativa 

com os sujeitos participantes de nossa pesquisa.  

A tarefa de explorar os sentidos através da análise dialógica do discurso de Bakhtin 

nos levou a reconhecer que os sentidos expressos neste trabalho não são fixos, pois se 

movimentam e se refazem de acordo com a atualização e modificação dos processos de 

formação dos sujeitos, das demandas educacionais, da organização curricular, etc. Esta 

compreensão nos remete a Bakhtin quando elucida que a vida é dialógica por natureza e viver 

significa participar do diálogo. Assim, compreendemos os resultados deste nosso trabalho 

como a nossa participação neste diálogo baseada na concepção de que sempre haverá outros 

discursos, outras percepções, outros sentidos. 
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APÊNDECE A – AUTORIZAÇÃO OFICIAL PARA COLETA DE DADOS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS CAMPUS 

JANUÁRIA 

 

Ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

Eu, Cláudio Roberto Ferreira Montalvão, ocupante do cargo de Diretor Geral do Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária, autorizo a coleta de dados do projeto 

“As Práticas Educativas da Língua Espanhola no Currículo Integrado do Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG”, dos pesquisadores  Paula Rodrigues 

Diamantino, aluna do  Mestrado em Educação da  Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – Campus Vitória da Conquista  e Profª. Dra. Denise Aparecida Brito Barreto, sua 

orientadora, após a aprovação do referido projeto pelo CEP/UESB.  

 

Januária - MG, 20 de outubro de 2016. 

 

 

Cláudio Roberto Ferreira Montalvão 

Diretor Geral do IFNMG - Campus Januária 
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APÊNDECE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, Paula Rodrigues Diamantino, aluna do Mestrado em Educação da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB/Campus Vitória da Conquista, juntamente com minha 

orientadora, Professora Dra. Denise Aparecida Brito Barreto, convidamos você, como 

voluntário(a), a participar da pesquisa intitulada “As Práticas Educativas da Língua 

Espanhola no Currículo Integrado do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG”.  

 O motivo que nos leva a estudar este assunto é o fato de o ensino do espanhol no 

Brasil ter ganhado visibilidade através da lei 11.161 de 05 de agosto de 2005, que obriga as 

escolas a ofertar esta língua para o ensino médio. A partir daí, a língua espanhola ganha mais 

visibilidade e nos leva a fazer diferentes reflexões sobre seu ensino. Portanto, nossa 

preocupação no presente estudo será com as transformações das abordagens de ensino de 

Língua Espanhola como língua estrangeira.   

 Nesta pesquisa emprega-se a metodologia qualitativa, largamente utilizada no campo 

social, e adotaremos como procedimento de pesquisa a realização de entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas aos professores de Espanhol do IFNMG/Campus Januária com o 

objetivo principal de analisar as práticas educativas dos professores de Língua Espanhola no 

contexto do currículo integrado do IFNMG.  

 Destacamos que, ao ser convidado(a) para participar desta pesquisa, o professor(a) 

de espanhol não terá nenhum benefício direto, a não ser o de contribuir com informações 

importantes que possibilitarão uma reavaliação das práticas educativas no ensino de Língua 

Espanhola no IFNMG. Sua participação é voluntária e livre de qualquer forma de 

remuneração e você poderá retirar seu consentimento em participar da pesquisa a qualquer 
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momento. Seu nome não será identificado e o caráter confidencial das informações 

relacionadas à privacidade será mantido.  

 Os riscos apresentados por este estudo se resumem a algum desconforto ou 

incômodo no momento de compartilhar informações pessoais ou confidenciais no momento 

da entrevista. No entanto, sua participação efetiva é bastante importante, pois 

consideramos muito relevante a possibilidade de repensar as práticas educativas no ensino 

de Língua Espanhola de maneira a aperfeiçoá-las.  

Os resultados desta pesquisa estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome 

ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados 

e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por 

um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada 

pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Ao final deste documento, disponibilizamos o contato da instituição a qual estamos 

vinculados, local onde poderá nos encontrar para tirar alguma dúvida - Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia/Campus Vitória da Conquista. Também disponibilizamos o contato do 

órgão no qual nosso projeto está cadastrado, o Comitê de Ética em Pesquisa, que foi criado 

para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.  

Se você está de acordo com as descrições acima, leia e preencha os dados abaixo com 

seu nome completo. 

 

Consentimento para participação:  

 

Eu _____________________________________________________, estou de acordo 

com a participação no estudo descrito acima e fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos em que serei submetido e aos possíveis riscos 

envolvidos na minha participação. Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer 

esclarecimento adicional caso eu necessite solicitar durante o curso da pesquisa e também 

garantiram a mim o direito de desistir desta participação, em qualquer momento, sem que a 

minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou à minha família. 
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Garantiram-me ainda o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação e 

esclareceram que a minha participação neste estudo não me trará nenhum beneficio 

econômico. Assim aceito livremente participar do estudo intitulado “As Práticas Educativas 

da Língua Espanhola no Currículo Integrado do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

– IFNMG”, desenvolvido por Denise Aparecida Brito Barreto e Paula Rodrigues Diamantino, e 

declaro ainda que assinei 2 (duas) vias deste documento, no qual me foi informado que uma 

das vias ficará comigo e a outra será arquivada pelo pesquisador por cinco anos.  

 

Nome da Participante__________________________________________________________ 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É de 

minha opinião que cada indivíduo compreendeu os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a esta pesquisa.  

Januária – MG, ____________________________ de 2017.  

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Para maiores informações, favor entrar em contato com:  

 

 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB/Campus de Vitória da Conquista 

Estrada do Bem Querer, KM 04 - Vitória da Conquista - BA 

CEP: 45.031-900 

Telefones:  

(77) 3424-8749 – PPGED 

(77) 98829-3605 – Denise (orientadora) 

(38) 99163-3025 – Paula (mestranda) 

E-mail: ppged@uesb.edu.br; deniseabrito@gmail.com; pauladiamantino@hotmail.com 

 

 Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho - Jequié – BA 

CEP: 45.206-510 

Telefone: (73) 3528-9727  

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

mailto:ppged@uesb.edu.br
mailto:deniseabrito@gmail.com
mailto:pauladiamantino@hotmail.com
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDECE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA 

ÀS PROFESSORAS DE LÍNGUA ESPANHOLA DO IFNMG CAMPUS JANUÁRIA 

 

 

 AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DA LÍNGUA ESPANHOLA NO CURRÍCULO 

INTEGRADO DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS – 

IFNMG 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Prezado (a) colaborador (a),  

 

Esta entrevista compõe um trabalho acadêmico realizado por mim para a conclusão do curso 

Stricto Senso  -  Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB/Campus Vitória da Conquista.  O objetivo geral desta pesquisa é analisar as práticas 

educativas dos professores de Língua Espanhola no contexto do currículo integrado do 

IFNMG. Não existem respostas certas nem erradas, o que importa é a sua opinião sincera. A 

sua participação ao responder as perguntas é muito valiosa para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. Obrigada! 

 

DADOS INICIAIS 

 

Nome (resposta opcional): ________________________________________________ 

Formação: _____________________________________________________________ 

Local e data de formação: ________________________________________________ 

Modalidade da formação: Presencial (     ) À distância (     ) 

Possui outra formação? 

SIM (     )   NÃO (     ) Se sim, qual? _______________  Onde? _________________ Em que 

modalidade? __________________ Data de formação: ________________________ 

Quanto tempo atua como professor(a)? _____________________________________ 

Quanto tempo atua como professor(a) de Espanhol? __________________________ 

Quanto tempo atua como professor(a) de Espanhol no IFNMG? _________________ 

Já atuou em outros Institutos Federais?   SIM (     )   NÃO (     ) Se sim, qual, por quanto 

tempo e em que cursos? _________________________________________________ 
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Já atuou como professor(a) de outras disciplinas?   SIM (     )   NÃO (     ) 

Se sim, quais disciplinas, em que circunstâncias e por quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

PERGUNTAS 

 

 FORMAÇÃO 

1. Como você avalia a sua formação inicial a respeito do ensino dos saberes necessários para 

que você se tornasse um “professor de Língua Espanhola”? 

2. Você consegue identificar na sua formação inicial as disciplinas lecionadas que trabalharam 

os saberes relacionados à função profissional e política do ensino do espanhol a brasileiros? 

3. Em sua formação inicial, as disciplinas ofertadas direcionavam-se ao ensino de abordagens/ 

métodos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (como se aprende línguas 

estrangeiras) ou preocupavam-se em ensinar a como pensar na prática considerando as 

individualidades e especificidades de cada contexto (como se ensina línguas estrangeiras)? 

 PRÁTICA/INTERDISCIPLINARIDADE 

4. Você utiliza o livro didático? Sim ou Não? Justifique. 

5. Trabalha em sala de aula as quatro destrezas (audição, oralidade, leitura e escrita) inerentes 

ao ensino de língua estrangeira? De que maneira? 

6. Quais aspectos são considerados na escolha de um texto a ser trabalhado num curso de 

ensino médio integrado à formação profissional? Dá mais importância ao conteúdo linguístico 

ou à temática do texto? Como são trabalhadas estas duas vertentes em sala de aula? 

7. Os PCN sugerem que o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras não deva limitar-se 

aos aspectos formais da língua ensinada, mas sim preocupar-se com a formação cidadã dos 

alunos. Neste contexto, o que você entende por “aspectos formais da língua” e por “formação 

cidadã” e como isto se reflete na sua prática diária em sala de aula? 

8. É sabido por nós, professores de línguas estrangeiras, que existem muitos problemas no 

ensino desta disciplina na escola. Citamos aqui dois deles: carga horária muito pequena e 
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turmas com grande número de alunos. Como estas questões afetam a sua prática enquanto 

professor de espanhol em cursos de ensino médio integrados à formação profissional? 

 ASPECTOS INTERCULTURAIS PRESENTES NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

9. O que você entende por ensino de línguas estrangeiras através do diálogo entre culturas? 

10. Em sua opinião, qual a importância de se ensinar espanhol privilegiando a interação entre 

culturas? 

11. Como você pensa ser possível promover, através da prática, esta interação cultural no 

ensino de língua espanhola num curso de ensino médio integrado à formação profissional? 

12. O que você entende por turma heterogênea e turma homogênea?  

13. Você pensa ser mais fácil obter sucesso no ensino do espanhol numa turma heterogênea 

ou homogênea? Por quê? 

14. Você trabalha questões relativas às diferenças e à identidade dos sujeitos inseridos no 

contexto da aprendizagem em sua prática educativa realizada em sala de aula? De que 

maneira? 

15. Enquanto professor, a que você atribui o sucesso ou o fracasso do aluno? Você se 

considera responsável com relação a esse sucesso ou fracasso? 

 

 A PRÁTICA EDUCATIVA NO CURRÍCULO INTEGRADO 

16. Considerando o contexto de integração curricular do IFNMG, em que os alunos têm 

acesso a uma formação básica juntamente com uma formação profissional, qual a importância 

da sua disciplina para a vida profissional deste aluno? 

17. Como conciliar a subjetividade e o lúdico inerentes ao ensino de uma língua estrangeira 

com a abordagem técnica aplicada ao ensino da maioria das disciplinas de cursos 

tecnológicos? 

18. Você entende que o ensino baseado numa abordagem intercultural oferece subsídios para 

a formação de um profissional mais dinâmico? Justifique sua resposta. 

19. Você percebe algum tipo de “descrédito” ou atribuição de “menos importância” em 

relação à sua disciplina por parte dos alunos e/ou de outros professores dos cursos integrados? 

Se sim, explique como isso acontece e o que você faz para contornar esta situação. 


